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I. ZAMAWIAJĄCY :    
    

1. Nazwa i  adres 
 

      Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. 
      ul. Kobierska 5,   63 – 700 Krotoszyn 
      tel. 62 725 31 22,   fax 62 725 31 22        
      email :  mzk@krotoszyn.pl  
      skrzynka ePUAP:  /MZK_KROTOSZYN/SkrytkaESP.     

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, w tym na której udostępniane 
będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z prowadzonym postępowaniem:  

 

   https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz  
    http://mzk.krotoszyn.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

 
 
 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Podstawa prawna:  

-  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 
r., poz. 1129, ze zm.) - zwanej dalej ustawą PZP wraz z aktami wykonawczymi. 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.,                        
poz. 1740, ze zm.). 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego 
dostosowanego  do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z windą 
mechaniczną. 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ przedmiot 
zamówienia w całości może zostać wykonany przez jednego Wykonawcę. Podział 
zamówienia rodziłby zagrożenie właściwego jego wykonania z uwagi na potrzebę 
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne jego części. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz techniczny, stanowiący            
zał. nr 1 do SWZ. 
Projektowane postanowienia umowy stanowią zał. A do SWZ.   
Link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania stanowi zał. B do SWZ. 

 

UWAGA!  
Oferta musi zawierać uzupełniony załącznik nr 1 do SWZ, w celu wskazania czy 
oferowany asortyment posiada wymagane przez Zamawiającego parametry minimalne.  

 

2. Podane/Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne, marki towarowe, 
patenty lub pochodzenie towaru, nie mają na celu naruszenia art. 99 i art. 16 ustawy,            
a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe i technologiczne Zamawiającego               
i należy je rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne                          
z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane pod warunkiem, ze zagwarantują 
one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od 
założonych w SWZ.  

 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
 

34115000-6 Inne samochody pasażerskie  
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób  

 

4. Dodatkowe informacje : 
- Wykonawca dostarczy zamówiony samochód do siedziby Wykonawcy, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, w godzinach pracy Zamawiającego.  
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- pojazd winien być wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, 
gotowy do rejestracji i użytkowania w celu wynikającym z Umowy,  

- pojazd nie powinien być ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem 
jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do 
dysponowania),  

- samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki 
techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do 
tej ustawy, w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o 
ruchu drogowym.  

 

5. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy   w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 
26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.),  w związku z 
art. 95 ust. 2 ustawy PZP: nie dotyczą. 

 

6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób,                    
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.  

 

7. Wizja lokalna  
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej na podstawie art. 131 ust. 2 
ustawy PZP. 

 
                                                                          

IV. ZAMÓWIENIA UDZIELANE W OPARCIU O ART. 214 UST. 1 PKT. 7) PZP - 
       nie dotyczą. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
 

VII. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
 

VIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI,                             
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ NIE PRZEWIDUJE 
WYMAGAŃ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP. 

     ZAMAWIAJACY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ. 
 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIE 
WYKLUCZENIU ORAZ OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE. 

 

 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy do wykluczenia wykonawcy : 
 
 

  

Opis warunków udziału w postępowaniu 
 

1. 
 

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym : 
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW W TYM ZAKRESIE 

 

 

2.  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                
z odrębnych przepisów : 
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW W TYM ZAKRESIE 
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3.  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa : 
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW W TYM ZAKRESIE 

 

4. 
 

Zdolność techniczna lub zawodowa : 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie 
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw 
samochodów osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach 
inwalidzkich, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których, dostawy te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów potwierdzających należyte wykonanie. 
 
 

  

Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania 
 

 
1. 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą podstawy 
wykluczenia o których mowa w  art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 
 

 

UWAGA! 
 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 57 pkt. 2) 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP – w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, 
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów – załączone do oferty w oryginale. 

 Zgodnie z art. 123 ustawy PZP, Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, 
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na 
etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby.  

 Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie 
niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej 
waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  Kursy walut dostępne są pod 
następującym adresem internetowym:  http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 
/jeśli dotyczy/. 
 

 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu 
wykluczeniu – oświadczenie wstępne i podmiotowe środki dowodowe.  
 
 

Lp Nazwa wymaganego dokumentu  

Uwagi 

1. Formularz techniczny zawierający potwierdzenie spełnienia wymogów opisu 
przedmiotu zamówienia  /zał. nr 1/ dołączony do SWZ.    
 

Dokument  ten będzie 
stanowić załącznik          
nr 1 do oferty 

1. Oświadczenie  wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP o nie podleganiu  wykluczeniu, 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2/ dołączony do SWZ.    
 

Dokument  ten będzie 
stanowić załącznik          
nr 2 do oferty 

2 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia /zał. nr 3/ dołączony do SWZ  - jeśli dotyczy 
 

Dokument  ten będzie 
stanowić zał. nr 3               
do oferty 

3.  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP /zał. Nr 4/ dołączony do SWZ - 
jeśli dotyczy 

Dokument  ten będzie 
stanowić zał. nr 4              
do oferty 

4. Oświadczenie  Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP,  w zakresie braku podstaw 
wykluczenia z postępowania  /zał. nr 5/ dołączony do SWZ.   

Dokument  ten będzie 
wymagany od 
Wykonawcy którego 
oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza 
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5. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli  okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane /zał. Nr 
6/ dołączony do SWZ.   

Dokument  ten będzie 
wymagany od 
Wykonawcy którego 
oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza 

6. Dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi 
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w 
okresie ostatnich  3 miesięcy). 

Dokument  ten będzie 
wymagany od 
Wykonawcy którego 
oferta zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza 

 
UWAGA! 
 

1. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP  oprócz Wykonawcy składa również podmiot 
udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających 
zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych 
wymienionych w pkt. IX SWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy 
PZP, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, 
określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r.                        
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub  oświadczeń, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).   

 
 

C. INFORMACJE O DODATKOWYCH DOKUMENTACH / jeśli dotyczą/ 
 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres                      
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 
 

2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.  

3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się                               
o udzielenie zamówienia, oświadczenie aktualizacyjne,  o którym mowa w pkt IX. B.3 SWZ każdy              
z Wykonawców składa osobno. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,  przedstawia na wezwanie 
Zamawiającego  w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenie aktualizacyjne,  o którym mowa w pkt 
IX. B.3 SWZ.    
 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie na podst. art. 274 ust. 1 ustawy 
PZP- Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Wraz z podmiotowymi środkami 
dowodowymi Wykonawca składa  oświadczenie o aktualności informacji zawartych we 
wstępnym oświadczeniu Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP,  w zakresie podstaw 
wykluczenia  z postępowania. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie 
dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń                        
i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych 
dokumentów według metody : spełnia/ nie spełnia. 

 

3. Zamawiający - na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę jeżeli: 
- nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są 
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one niekompletne lub zawierają błędy - odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia  w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
bez względu na jej  złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający - na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy PZP, może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,                       
lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów                      
lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

5.  Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 57 ustawy PZP. 

6.  Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawców- na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy PZP - do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

7.  Oferta Wykonawcy, który - nie spełni wszystkich warunków udziału w postępowaniu 
określonych w SWZ lub podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złożył w 
przewidzianym terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów-  zostanie  odrzucona 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP. 

 
 

 

 X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
/INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 

 
 

1 Informacje ogólne 
1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:  
 miniPortalu, dostępnego pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
 ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal,  
 poczty elektronicznej: mzk@krotoszyn.pl. 

1.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Anita 
Wierzowiecka -  tel. 62 725 31 22,    e-mail: mzk@krotoszyn.pl. 

1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do  następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

1.4 W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki 
dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w 
postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .pdf, doc, .docx, txt, .rtf, 
.odt, xml. Zaleca się składanie dokumentów w formacie pdf. 

1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania                         
z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP).  

1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”                        
i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB . 

1.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

1.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik 
do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 
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wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” 
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

1.9 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
 
 

2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
ofert)  

2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym                
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w pkt XIV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa 
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający       
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

2.2  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: mzk@krotoszyn.pl. 

2.3 Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 
na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                         
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  ( Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2020, poz. 
2415). 

 
 

 

XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 
 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie                
z art. 284 ustawy PZP. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe niezwłocznie, jednak nie później niż                
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert.  

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona, bez ujawniania źródła 
zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt 2 przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 
2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużania terminu 
składania ofert.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający zamieści                     
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

8. W przypadku, gdy zmiana  treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 
od wykonawców dodatkowego czasu  na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ                         
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i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie, o czym informuje Wykonawców przez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
10. Zamawiający nie udziela ustnych ani telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na pytania. 
 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

 Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą 
wadium w wysokości : 2 000 zł, słownie: dwatysiącezłotych 00/100. 

 

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 299).  
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na   rachunek bankowy : PKO 
Bank Polska O /Krotoszyn  nr konta 97 1020 2212 0000 5402 0406 1420 z zaznaczeniem: 
"Wadium : Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych 
z windą mechaniczną”. 

Za wadium złożone w terminie przyjmuje się uznanie środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to 
wadium składanego w każdej z możliwych form. 

4. Wykonawca składając wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
w pkt 2 przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 
elektronicznej.  

5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej w swej treści powinno odnosić się m. in.:                
do warunków, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku 
zapłaty określonej kwoty. 

 Gwarant zobowiązany jest określić warunki zapłaty wadium poprzez: 
-  opisanie sytuacji, w których gwarant będzie zobowiązany do zapłaty lub, 
-  odesłanie do przepisów prawa, które te warunki określają lub, 

                       - ogólne wskazanie, że wadium zostanie zapłacone na zasadach określonych w PZP. 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 
ust. 6  PZP.  

 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi                  
na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych lub przedmiotowych środków 
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1, 
oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub  
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy 
PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z  art. 98 ustawy PZP. 
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 Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego                           
z Wykonawca wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony 
prawnej, o których mowa w Dz. IX ustawy PZP „Środki ochrony prawnej”. 

 Brak wniesienia wadium skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) 
ustawy PZP. 

 
 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert             
do dnia 07.05.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody                         
na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni                     
(art. 307 ust. 2 PZP). 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium -jeśli dotyczy. 

 
 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :  
 
 

Wykonawca przedstawi ofertę, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków   
Zamówienia oraz ustawą z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych                     

w innym języku Wykonawca jest zobowiązany załączyć tekst przetłumaczony                   
na  j. polski.  

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej 
podpisem kwalifikowanym lub w postaci  elektronicznej, opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się, przy podpisywaniu plików oferty 
podpisem zaufanym nie przekraczać 10 MB po podpisaniu. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, ze zm.), Wykonawca w celu utrzymania w 
poufności tych informacji przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 
plik zaszyfrować. 

6. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
PZP.  

7. Informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: 
  ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub  

posiada wartość gospodarczą, 
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. IX SWZ, w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
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wniosku” dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

12. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
13. Wszystkie dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, 

ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SWZ. Zaleca się, aby Wykonawca 
wypełniając dokumenty wykorzystał wzory formularzy załączone do SWZ, w celu 
przedłożenia wszystkich informacji, wymaganych przez Zamawiającego. 

14. Oferta musi zawierać: 
a/.  wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ, 
b/.  wypełniony Formularz techniczny,zgodnie z wzorem załaczonym do SWZ, 
c/. oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem 

załączonym do SWZ, 
d/.  zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), 
e/.  oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(jeśli dotyczy), 
f/.   potwierdzenie wniesienia wadium (jeśli dotyczy), 
g/.  pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeśli dotyczy).  

15. Oferta oraz załączniki do oferty winny być podpisane przez wykonawcę zgodnie                    
z zasadami jego reprezentacji lub przez jego pełnomocnika przed jej zaszyfrowaniem.  
Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do 
oferty i  musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty.  

16. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, zgodnie                
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                            
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, 
poz. 2452). 

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie : 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja ( tj. dwóch 
lub więcej wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy 
PZP, pod warunkiem że taka oferta spełniać będzie następujące  wymagania : 

   a). winna zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu 
lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli wszystkich wykonawców.  

         Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie : 
-   nazwę postępowania, którego dotyczy, 
- nazwy wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie      

zamówienia z określeniem adresu siedziby, 
-   ustanowionego pełnomocnika okres zakres jego umocowania. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez uprawnionych do składania 
oświadczeń woli, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. 
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       Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
  b). oferta winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika pozostałych 

podmiotów, 
    c).  członkowie konsorcjum ponoszą  solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
   d). wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, 

zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oświadczenie, z którego wynika które roboty 
budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy: 

        -  w odniesieniu do warunków dot. uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o której mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 
ustawy PZP warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane 
/jeśli warunek jest wymagany/   

       - w odniesieniu do warunków dot.  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonują roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane /jeśli warunek jest 
wymagany/.  

 

18.   Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,                                 

z zastrzeżeniem określonym w art. 261 ustawy PZP. 
 
XV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 
dla Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.  

2. Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną do dnia 08.04.2022 r. 
do godz. 900. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 

3. Oferty sporządzone lub przekazane w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi 
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego  zostaną odrzucone. 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP odrzuci ofertę która została 
złożona po terminie składania ofert. 

 

  XVI.  TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na stronie prowadzonego postępowania             
(art. 222 ust. 4 ustawy PZP). 

2.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 08.04.2022 r. o godz. 1200. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o : 

      -  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

    - cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
UWAGA! 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 
 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, nie podlegającą negocjacji.  
2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. 
3. Cena oferty musi uwzględniać zakres całego przedmiotu zamówienia oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca związane z realizacją zadania, bez których 
jego wykonanie byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT i inne.  

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich  
(PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. W przypadku rozbieżności w formularzu oferty pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo,                

a słownie za wiążącą uznana zostanie cena wyrażona słownie. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, Zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu, dolicza                  
do    przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć / jeśli dotyczy/. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując : nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będą prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty 
podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy 
będzie miała zastosowanie ( art. 225 ustawy PZP). 
W przypadku braku informacji ze strony Wykonawcy Zamawiający uzna, że obowiązek 
podatkowy leży po stronie Wykonawcy. 

 
 
 

XVIII. KRYTERIA  OCENY  OFERT :  
1. Cena    oferty brutto                   -  60 %    
2. Okres gwarancji                         -  40 % 

 
 
 

XIX.  SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej  
kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem : 

 
 

W on = A n x  0,6  +  B n x  0,4   
 
 

W on – wskaźnik oceny oferty 

  Oferty będą punktowane w następujący sposób : 
 
 

1.Kryterium A n – Cena : 60 % (najniższa otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg 
wzoru matematycznego : 
 
 
 

        A n  =    cena minimalna brutto     x  100  
                                                   cena badana  brutto 
 
 
 
 

     2. Kryterium B n  - Okres gwarancji - 40%, w tym : 
              a) gwarancji mechanicznej bez limitu km oraz na powłokę lakierniczą - 20 % : 
                   min. 24 m-ce       -   30 pkt. 
                           36 m-cy       -   60 pkt. 
                           48 m-cy       - 100 pkt., 
              b) na perforację nadwozia – 20  % : 
                    min. 60 m-cy        -  30 pkt. 
                            72 m-ce        -  60 pkt. 
                             84 m-ce       -100 pkt., 
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2. Za ofertę najwyżej ocenioną  zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby 
punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę 
punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

XX. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA I OCENY OFERT 
 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,                        
z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 
w szczególności w zakresie: 

    a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207); 

  b)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
      c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
 d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
 e)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

    3.  W przypadku gdy cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie 
wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, zgodnie z art. 224 ust. 1 
ustawy PZP. 

  4. Oferta Wykonawcy który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli 
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu 
podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy PZP. 

5.  Zamawiający, na podst. art. 223 ust. 2 ustawy PZP poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty, 
      - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 
 
 

 

XXI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. 
 
 

     1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
   a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

 b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               
i prawne, 
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2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający zamieści również  w/w informacje - na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów  przyjętych w SWZ w terminie nie krótszym niż termin 
określony w art. 308 ust. 2  lub 3 ustawy PZP, od dnia przesłania zawiadomienia                       
o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                          
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy 
najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

 a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod 
umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu 
składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), 

 b) Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą umowę konsorcjum, w której 
Wykonawcy określą m.in. strony umowy ze wskazaniem lidera i celu w jakim 
została zawarta umowa, prawa i obowiązki stron, zakres usług do wykonania przez 
każdego uczestnika konsorcjum oraz czas trwania umowy. Czas trwania umowy 
konsorcjum powinien być określony do upływu terminu wykonania usługi, 

 
 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy /jeśli dotyczy/, Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu 
wykonawców, oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie, 
stosownie do treści art. 263 ustawy PZP. 

 

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - nie dotyczy. 
 
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 
 
 

      Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP, a także organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy PZP oraz Rzeczników Małych i Średnich 
Przedsiębiorców – wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane cytowaną ustawą. 

      Odwołanie 
1. Odwołanie przysługuje  od: 

-  niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy 
- zaniechania czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był zobowiązany na 
podstawie ustawy PZP 
- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 
Zamawiający był do tego zobowiązany.  

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione  w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  w 
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu: 



 
 

„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą mechaniczną” 
 

15 

 MZK.271.1.2022 

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo  
-  w terminie 10 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
 

Skarga 
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych            

za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. 

 

Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy PZP 
– „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych                   
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik A do SWZ. 

 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie 
jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy 
w niżej wymienionym zakresie:   
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania o ilość dni 

w których te okoliczności wystąpią; 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie m.in.: powodzie, 
pożary i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, stan 
epidemii, działania wojenne. 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT;  

c) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
d) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie 
będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

e) zmianę parametrów, producenta oferowanego produktu, w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Zamawiającego, w szczególności z powodu wycofania z 
produkcji określonego sprzętu lub produktu, niedostępności produktu na rynku lub z 
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że zmieniony 
produkt będzie miał cechy, właściwości równoważne tzn. spełniał wymagania 
techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe, nie gorsze niż produkt oferowany – 
zmiana nie wymaga spisania aneksu. 
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a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP. 
 

 

3. Wskazane powyżej zmiany (za wyjątkiem ppkt. 2c)  mogą zostać wprowadzone, 
jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły 
wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej 
realizacji zamówienia. 

  4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

 XXVI.  PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 
nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Projekty umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami winny być 
przekazane Zamawiającemu do akceptacji. 

 

XXVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie 

sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kobierskiej 5, 63-700 Krotoszyn, e-mail: 
mzk@krotoszyn.pl, numer telefonu:  62 725 31 22; 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt, pod adresem 
mailowym: iod@krotoszyn.pl,   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa PZP”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;   
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana     
    dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia  
    przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w  
    art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  
    uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  
    przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych    
       osobowych; 
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych  
        osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych    
        osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

_________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

 Załączniki do SWZ: 
 

1. Projektowane postanowienia umowy – Zał. A do SWZ. 
2. Link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania – Zał. B do SWZ. 
3. Formularz oferty – do wypełnienia. 
4. Formularz techniczny (zał. nr 1) – do wypełnienia. 
5. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)                              
– do wypełnienia. 

6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia ( zał. nr 3) – do wypełnienia /jeśli dotyczy/. 

7. Oświadczenie  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składane na podst. art. 117 ust. 4 ustawy PZP (zał. nr 4) - do wypełnienia /jeśli 
dotyczy/. 

8. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw 
wykluczenia z postępowania  ( zał. nr 5) – do wypełnienia 

9. Wykaz dostaw (zał. nr 6) – do wypełnienia. 
 


