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Część I Instrukcja dla Wykonawców
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Bogatynia
adres:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Telefon: 75 77 25 372
REGON 230821517
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.bogatynia.pl/
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
http://bip.bogatynia.pl/
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej pzp.
4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający może zaprosić do negocjacji wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli w postępowaniu oferty nie podlegające odrzuceniu. Ewentualne
negocjacje będą dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach
kryteriów oceny ofert. Po zakończonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców do
składania ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
5. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34110000-1 Samochody osobowe
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Dostawa samochodu osobowego
pięciomiejscowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. Dostarczany samochód
osobowy musi być fabrycznie nowy, kompletny, nie użytkowany (również do prezentacji),
wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej
przedstawionymi wymaganiami. Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako
minimalne parametry jakie dostarczany pojazd musi spełniać, wykonawca może zaoferować
we wskazanych przez Zamawiającego miejscach pojazd o parametrach wyższych
(lepszych) niż te przedstawione w opisie. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia
w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te parametry.
2.1. Ogólna charakterystyka pojazdu:
- rok produkcji: 2022 (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);

- typ nadwozia: sedan (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- ilość drzwi: 4 (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- ilość miejsc siedzących: 5 (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- kolor nadwozia: szary lub czarny (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszych
parametrów);
- klamki zewnętrzne i lusterka lakierowane (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszych
parametrów);
- lakier nadwozia: metalizowany (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- listwy okienne i listwy drzwi chromowane (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- przyciemniane szyby tylne (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- kierownica obszyta skórą (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- ozdobne nakładki progowe (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- dywaniki welurowe (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru).
2.2. Dane techniczne:
- silnik hybrydowy zasilany elektrycznie i benzyną (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- pojemność silnika 2180-2500cm³ (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- łączna moc układu hybrydowego 190 – 220 KM (zamawiający dopuszcza zaoferowanie
wyższej mocy przy zachowaniu średniego zużycia paliwa na poziomie 5,5 -5,7 l/100km);
- średnie zużycie paliwa 5,5 – 5,7 l/100 km (zamawiający dopuszcza zaoferowanie niższego
średniego zużycia paliwa przy zachowaniu minimalnej łącznej mocy układu hybrydowego w
przedziale 190 – 220 KM lub wyższej);
- skrzynia biegów bezstopniowa automatyczna (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- hamulce tarczowe – dodatkowo przednie wentylowane (zamawiający nie dopuszcza
zmiany niniejszego parametru).
2.3. Wymiary:
- długość całkowita 4800 – 5000 mm (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- szerokość całkowita 1800 – 2000 mm (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- wysokość całkowita 1400 – 1500 mm (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- pojemność bagażnika 490 – 520 l (zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej
pojemności bagażnika);
- koła 18 calowe felgi aluminiowe w kolorze ciemnoszarym z oponami letnimi klasy premium
(zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej średnicy felg aluminiowych z zachowaniem
kolorystki);
rozstaw osi 2800 - 2850 mm (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru).
2.4. Bezpieczeństwo:
- minimum 7 poduszek powietrznych w systemie SRS (zamawiający dopuszcza
zaoferowanie większej liczby poduszek powietrznych w systemie SRS);
- asystent utrzymania pasa ruchu (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);

- automatyczne światła drogowe (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- elektryczne wspomaganie kierownicy (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- elektryczny hamulec postojowy (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- kierunkowskazy w technologii LED (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- system AVAS (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall) (zamawiający nie dopuszcza
zmiany niniejszego parametru);
- system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- system monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych (zamawiający nie dopuszcza
zmiany niniejszego parametru);
- system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania
(zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- system stabilizacji toru jazdy (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- system wspomagający hamowanie (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- system wspomagający pokonywanie podjazdów (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- system zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił hamowania
(zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor
jazdy (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- układ rozpoznawania znaków drogowych (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych
i rowerzystów (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- układ detekcji przeszkód (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru).
2.5. Oświetlenie:
- automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich (zamawiający nie dopuszcza
zmiany niniejszego parametru);
- światła do jazdy dziennej, światła główne, światła przeciwmgielne oraz tylne światła
w technologii LED (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru).
2.6. Wyposażanie dodatkowe:
- alarm przeciwwłamaniowy (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- immobilizer (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- zapasowe koło dojazdowe (zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawcę
pełnowymiarowego koła zapasowego);
- podłokietniki w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);

- fotele regulowane elektrycznie w pierwszym rzędzie siedzeń z pamięcią ustawień fotela
kierowcy, podgrzewane i wentylowane (zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia
funkcji foteli w pierwszym rzędzie siedzeń np. o masaż);
- podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie oraz elektrycznie regulowany stopień
pochylenia foteli (zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia funkcji foteli w drugim
rzędzie siedzeń);
- tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczne) w kolorze czarnym (zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania tylko skóry naturalnej);
- automatyczne ściemniające się lusterko wsteczne (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- przednie i tylne czujniki parkowania (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- centralny zamek sterowany zdalnie (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- elektryczna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (zamawiający nie
dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane, opuszczające się podczas
cofania, automatycznie składane z pamięcią ustawień (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
(zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- elektrycznie sterowana roleta tylnej szyby (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- rolety bocznych szyb tylnych regulowane ręcznie (zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania rolet elektrycznych);
- gniazdo 12V w konsoli centralnej (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- Inteligentny tempomat adaptacyjny (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi (zamawiający nie dopuszcza
zmiany niniejszego parametru);
- klimatyzacja automatyczna trzystrefowa z panelem sterowania klimatyzacją dla pasażerów
w drugim rzędzie siedzeń (zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania czterostrefowej
klimatyzacji automatycznej);
- multifunkcyjna, podgrzewana kierownica z obsługą systemów multimedialnych, pamięcią
ustawień oraz manetkami zmiany biegów (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru);
- monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej (zamawiający nie
dopuszcza zmiany niniejszego parametru);
- system bezkluczykowego dostępu do samochodu (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- technologia oczyszczania i nawilżania powietrza (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- zdalnie otwierane drzwi bagażnika (zamawiający nie dopuszcza zmiany niniejszego
parametru).
2.7. Systemy multimedialne i nawigacji:

- min. 9 głośników (zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania większej liczby
głośników);
- interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay (lub inny pozwalający na użytkowanie
aplikacji z telefonu);
- system np. w technologii Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
(zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu umożliwiającego bezprzewodową
łączność z telefonem);
- kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego min. 9” (zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania większego ekranu dodatkowego z większą ilością funkcji np.
sterowania gestami);
- kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników min. 7” (zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania np. w pełni wirtualnej tablicy wskaźników);
- nawigacja satelitarna w języku polskim z minimum 3-letnią bezpłatną aktualizacją map
(zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nawigacji z większą ilością funkcji np.
komendami głosowymi);
- obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) (zamawiający nie dopuszcza zmiany
niniejszego parametru);
- min. 3 porty USB w tym dwa dla pasażerów tylnej kanapy i jeden w konsoli środkowej
(zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania większej liczby portów USB);
- system multimedialny posiadający możliwość:
* podłączenia telefonu za pomocą Bluetooth (zamawiający dopuszcza zastosowanie innego
systemu umożliwiającego bezprzewodową łączność z telefonem);
* wykonywania połączeń telefonicznych;
* korzystania z nawigacji samochodu;
* korzystania z informacji o ruchu drogowym;
* korzystania z radia.
(Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę systemu multimedialnego
z większą ilością opcji np. z możliwością odtwarzania filmów DVD).
2.8. Gwarancja:
- mechaniczna (za wyjątkiem części eksploatacyjnych) min. 3 letnia lub do osiągnięcia
przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku
eksploatacji (zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dłuższej gwarancji niż 3
letnia z większym niż 100 000 km limitem przebiegu);
- na układ hybrydowy min. 5 letnia gwarancja na jego komponenty lub do osiągnięcia
przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku
eksploatacji (zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dłuższej gwarancji niż 5
letnia z większym niż 100 000 km limitem przebiegu);
- na perforację nadwozia min. 12 letnia bez limitu kilometrów (zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania dłuższej gwarancji niż 12 letnia).
3. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji warunków zamówienia
wskazywałby w odniesieniu do niektórych urządzeń znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia
oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego.
Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie
się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te urządzenia.
6. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni
kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w części III SWZ.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a
Wykonawcami
odbywa
się
drogą
elektroniczną
przy
użyciu
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (należy wybrać skrzynkę
/UMiGBog/SkrytkaESP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej
przy ich użyciu,
opisane
zostały
w regulaminie korzystania
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl – za wyjątkiem oferty oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 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.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- Piotr Wysocki – sprawy formalno – prawne, e-mail: piotr.wysocki@bogatynia.pl
10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
03.06.2022r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich,
które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
11. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 8
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa art. 214 ust. 1 pkt 8
ustawy.
12. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie przesłanek wymienionych w pkt 19 SWZ.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10).
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jed. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie
przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane
w formularzu ofertowym.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres realizacji zadania (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy Wykonawcy.
e) Dowód/dokument wniesienia wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, chyba że z treści wadium wynika, że podpis taki nie jest wymagany
w celu jego realizacji (o ile obowiązek wniesienia wadium został ustanowiony w danym
postępowaniu).
f) Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ);
g) Następujące przedmiotowe środki dowodowe:
- Opis oferowanego samochodu (załącznik nr 7 do SWZ).
10. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym).

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Powyższa regulacja
dotyczy również zobowiązania podmiotu trzeciego.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
14. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
(załącznik nr 2 do SWZ) i dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt 9 w zakresie jakim dotyczą
Wykonawcy.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego (załącznik nr 5 do SWZ);
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli
wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na
dzień ich złożenia;
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej – składa dokument
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz rozporządzenia 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.
15. Informacja o poleganiu przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w niniejszej SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do SWZ.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą,
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 14
ppkt 2 lit. a) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału
w postepowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
16. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie
zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie, o którym mowa w punkcie 14 ppkt 2 lit. a) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oprócz oświadczenia o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez
poszczególnych Wykonawców (załącznik nr 6 do SWZ).

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
06.05.2022r., do godz. 10:00.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty na
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
18. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022 r., o godzinie 11:00.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
19. Podstawy wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ , z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp,
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1. w art. 108 ust. 1 pzp oraz
2. w art. 109 ust. 1 punkty:
4) Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania
o udzielenie zamówienia.
20. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowitą cenę ryczałtową brutto za dostawę
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia w złotych
polskich w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku
VAT i wynagrodzenie netto.

2. W całkowitej ryczałtowej cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty mogące powstać
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wymagania SWZ,
a w szczególności opis przedmiotu zamówienia, załączniki do specyfikacji oraz projektowane
postanowienia umowy.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
4. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania
ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów
i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty,
jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp
w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
6. W ofercie wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja musi
zawierać wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, która
znajdzie się później na fakturze) oraz wskazanie wartości tego towaru lub usługi bez kwoty
podatku. Oświadczenie nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć
Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie.
21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający dokona
oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1) Cena ofertowa (brutto) (Kc)
- waga 60%;
2) Dodatkowy okres gwarancji (Kg)
- waga 40%.
Łączna suma punktów dla (Po) badanej oferty określona jest wzorem:
Po = PKc + PKg
2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad:
2.1. Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
PKc =

(Cn) najniższa cena ofertowa brutto
-----------------------------------------------------(Cb) cena badanej oferty brutto

X 100 X waga 60%

gdzie:
PKc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium
Cn
- najniższa z oferowanych cen brutto
Cb
- cena brutto badanej oferty
W zakresie kryterium - cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
2.2. Ocena punktowa kryterium dodatkowy okres gwarancji (Kg) dokonana zostanie zgodnie
z opisanymi zasadami:
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana dla badanej oferty na podstawie
zadeklarowanej w ofercie przez Wykonawcę gwarancji w następujący sposób:
- Za zaoferowanie przez Wykonawcę gwarancji mechanicznej (za wyjątkiem części
eksploatacyjnych) i układu hybrydowego min. 5 letniej lub do osiągnięcia przebiegu 120 000 km
(co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji Zamawiający
przyzna 10 pkt;

- Za zaoferowanie przez Wykonawcę gwarancji mechanicznej (za wyjątkiem części
eksploatacyjnych) i układu hybrydowego min. 5 letniej lub do osiągnięcia przebiegu 150 000 km
(co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji Zamawiający
przyzna 20 pkt;
- Za zaoferowanie przez Wykonawcę gwarancji mechanicznej (za wyjątkiem części
eksploatacyjnych) i układu hybrydowego min. 5 letniej lub do osiągnięcia przebiegu 180 000 km
(co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji Zamawiający
przyzna 30 pkt;
- Za zaoferowanie przez Wykonawcę gwarancji mechanicznej (za wyjątkiem części
eksploatacyjnych) i układu hybrydowego min. 5 letniej lub do osiągnięcia przebiegu 200 000 km
(co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji Zamawiający
przyzna 40 pkt;
W zakresie kryterium - Dodatkowy okres gwarancji (Kg) oferta może uzyskać maksymalnie
40 punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej
w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów).
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu,
a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
22. Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
23. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
24. Zmiany umowy
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian na podstawie
art. 455, ust. 1, pkt 1:
1.1. Zmiana danych adresowych wykonawcy;
1.2. W przypadku zaistnienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka
i wartość podatku VAT oraz cena ofertowa brutto przy zachowaniu wartości netto. Zmiana
o której mowa wyżej, będzie obowiązywała od momentu wejścia w życie zmiany dotyczącej
zmienionej stawki VAT. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej
stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

1.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego terminu wykonania zamówienia
w sytuacjach, gdy:
a) zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni
ustaloną przez Strony umowy;
b) wystąpi przejściowy brak na rynku elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,
udokumentowany przez Wykonawcę. Maksymalny okres zmiany terminu realizacji umowy
powinien być równy okresowi przerwy w jej realizacji spowodowanej ww. czynnikami.
c) w przypadku wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego urządzenia
wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia o parametrach równych lub wyższych niż
określone w SWZ, Zamawiający dopuszcza zmianę typu urządzenia – przy zachowaniu
zaoferowanej ceny. Dotyczy to również sytuacji, w której zaoferowane urządzenie wchodzące
w skład przedmiotu zamówienia nie jest już dostępne na rynku z powodu zaprzestania jego
produkcji.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
25. Opis części zamówienia, informacja o liczbie części na którą Wykonawca może złożyć
ofertę oraz kryteria mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż
maksymalna liczbie części
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z następujących powodów:
- zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowanie przez Wykonawców z grupy MŚP;
- podział zamówienia na części powodowałby nadmierne trudności techniczne, nadmierne
koszty wykonania zamówienia oraz nadmierne trudności z koordynacją działań wykonawców
realizujących poszczególne części zamówienia.
26. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które zostały określone
w części III SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́ ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́
postepowanie.
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania
odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX
„Środki ochrony prawnej” pzp.
28. Wymagania w zakresie zatrudnienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 95
Nie dotyczy.

na

podstawie

stosunku

pracy,

29. Informacje dotyczące gromadzenia 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 Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
adres: ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 100, e-mail: umig@bogatynia.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś,
tel. 75 77 25 395, email: iod@bogatynia.pl.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego 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 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. 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, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz
z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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;

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.

Część II Formularz oferty wraz załącznikami

Załącznik nr 1

OFERTA
Zamawiający
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Nazwa Wykonawcy/Lidera........................................................................................................
ulica .............................................................. nr domu ...................... kod .............................
miejscowość .................................................... powiat ...........................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

NIP ...................................., REGON ...................................................,
zarejestrowana(y) w / wpisany do ……………………………………………………………………
pod nr…………………………………….
kapitał zakładowy: …………………………zł. *
* dotyczy spółek kapitałowych
Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie**:
Nazwa Partnera.........................................................................................................................
ulica .............................................................. nr domu ...................... kod .............................
miejscowość .................................................... powiat ...........................................................
województwo ...............................................................
tel. ............................................., fax. ...................................................................
Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

NIP ...................................., REGON ...................................................,
zarejestrowana(y) w / wpisany do ……………………………………………………………………
pod nr…………………………………….
kapitał zakładowy: …………………………zł. *
* dotyczy spółek kapitałowych
** W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako
samodzielny podmiot należy wpisać „nie dotyczy”

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, udzielane w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP
00136463/01 w dniu 27.04.2022r., oferujemy wykonanie dostawy samochodu osobowego
pięciomiejscowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, zgodnie z wymogami
zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia za:
całkowite wynagrodzenie ryczałtowe ….………………………. zł brutto
w tym netto: ……………………………. zł
podatek wg stawki …….% VAT
w wysokości: ……………………………. zł
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Dodatkowy okres gwarancji (powyżej określonego w pkt 2 formularza oferty)
Oświadczamy, iż udzielamy .… letniej lub do osiągnięcia ………….. km gwarancji mechanicznej
(wpisać ilość lat)

(wpisać ilość kilometrów)

i układu hybrydowego na zaoferowany samochód osobowy (za wyjątkiem
eksploatacyjnych) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji.

części

W przypadku nie wypełnienia pola dodatkowy okres gwarancji Zamawiający nie przyzna
Wykonawcy dodatkowych punktów w ramach tego kryterium.
Oświadczam (my), że:
1. Dostarczymy przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie 30 dni kalendarzowych licząc
od dnia podpisania umowy.
2. Udzielamy:
2.1. na oferowany samochód minimum ….. letniej gwarancji mechanicznej (za wyjątkiem części
(minimum 3 letniej)

eksploatacyjnych) lub do osiągnięcia przebiegu …………. km (w zależności co pierwsze
(minimum 100 000km)

nastąpi) bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji;
2.2. minimum ….. letniej gwarancji na komponenty układu hybrydowego lub do osiągnięcia
(minimum 5 letniej)

przebiegu …………. km (w zależności co pierwsze nastąpi) bez limitu przebiegu podczas
(minimum 100 000km)

pierwszego roku eksploatacji;
2.3. na oferowany samochód minimum ….. letniej gwarancji na perforację nadwozia bez limitu
(minimum 12 letniej)

kilometrów.
3. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1:
1.__________________________________________________
(imię i nazwisko, stanowisko)
2.__________________________________________________

1

Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty.

4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
03.06.2022r.

5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki
w niej zawarte.
6. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
1) ……………………………………………………………………………………………..………..
2) ………………………………………………………………………………………………………
część zadania i nazwa podwykonawcy
8. Zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w części III
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
9. Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt
3i4
a) nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................................*
(w zakresie spełniania warunków, o których mowa art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 w zakresie
opisanym w punkcie 12 SWZ)
b) nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w w art. 118 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych*
*Niepotrzebne skreślić

10. Złożona oferta (oświadczenie dotyczy instytucji tzw. „odwróconego VAT”)
nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

11. Oświadczamy na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, że:

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

tajemnicy

przedsiębiorstwa

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie
mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:
Numery stron w ofercie
Lp.

Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji
od

do

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów:
……………………………………………………………………………….
12. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - ………………………….*
*wpisać właściwe

13. Faktury będę przekazywane ………..……………………………………………………….
należy podać właściwą formę (elektronicznie, papierowo, za pomocą platformy elektronicznego fakturowania PEF)

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę):
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................
6. ..........................................
Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.

Podpisano .................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2
Wykonawca:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………….
…………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
(składane wraz z ofertą)
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu
osobowego pięciomiejscowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, w imieniu której
działa Wojciech Dobrołowicz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oświadczam, co następuje:
1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art …………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ
WYKONAWCĘ:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 12 specyfikacji warunków zamówienia.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
4. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG): ……………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA,
O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego
zasoby
powołuje
się
Wykonawca)

7. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA,
O WYKLUCZENIU:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art .…………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego
zasoby
powołuje
się
Wykonawca)
8. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie udostępnionych Wykonawcy zasobów.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego
zasoby
powołuje
się
Wykonawca)
9. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA,
DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis przedstawiciela podmiotu, na
którego
zasoby
powołuje
się
Wykonawca)

Oświadczamy że, następujące podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może pobrać
bezpłatnie z ogólnodostępnych baz danych:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać podmiotowy środek dowodowy oraz link do strony z którego można pobrać dokument)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy
własnoręcznymi podpisami (*) świadom/świadomi(*) odpowiedzialności karnej z art. 233
kodeksu karnego.
(*) niepotrzebna skreślić
Uwaga:
1) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę oraz przedstawiciel podmiotu, na którego
zasoby powołuje się wykonawca.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument
podpisują i składają oddzielnie wszyscy członkowie.

Załącznik nr 3
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data
ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia
(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ……………………………..…….……………..……………… będąc
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
…………………………….………………………………….…………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m/(y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), odda Wykonawcy
…….…………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby
………………………………………………………………………………………………………..
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
.…………………………………………..……………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:
……………………………………………………………………………………………………………
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 4
.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
(oświadczenie składane na wezwanie)

Stosownie do treści art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa samochodu osobowego pięciomiejscowego
na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, niniejszym informuję/my, że:
- Nie należę/my* wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty
w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.**
- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą*:
……………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie załączam
dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać /przesłać Zamawiającemu)**:
a) ………………………………….……………………………….……………………………………,
b) …………………………………….……………………………….…………………………………,
c) …………………………………….……………………………….…………………………………,
potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie.
…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
* niepotrzebne skreślić.
**Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku spółki cywilnej )powyższy
dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym
imieniu.

Załącznik nr 5

.......................................
Nazwa Wykonawcy

……....................................
Miejscowość, data

(w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI
ZAWARTYCH W OŚWIACZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY
(składane na wezwanie)
składane na podstawie §2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa samochodu osobowego pięciomiejscowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni, prowadzonym przez Gminę Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920
Bogatynia.
Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
są aktualne.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
*niewłaściwe skreślić

…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia:
………………………………………………

…....................................
Miejscowość, data

………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
(składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa samochodu osobowego pięciomiejscowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni, prowadzonym przez Gminę Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 59-920
Bogatynia.
oświadczamy, że:

1.

Wykonawca …………………………………….. zrealizuje następujące usługi
(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………..…………………………………………………………………………

2.

Wykonawca …………………………………….. zrealizuje następujące usługi
(nazwa i adres Wykonawcy)

…………………….…………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
*

niewłaściwe skreślić

…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)
Informacja dla Wykonawcy:
Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Uwaga: Niniejsze oświadczenie wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej lub
zawodowej.
*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
Wykonawca:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………….
…………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Opis oferowanego samochodu – przedmiotowy środek dowodowy
(składany razem z ofertą)
L.p.
1

Dane techniczne
(opis)
Marka, typ, model

2

Rok produkcji

3

Ilość drzwi

4

4

Ilość miejsc siedzących

5

5

Kolor nadwozia

6

Klamki zewnętrzne i lusterka
lakierowane
Lakier nadwozia

7
8

Wymagania stawiane
przez Zamawiającego
-------------

Oferta Wykonawcy

2022

Szary lub czarny
Tak

Tak / Nie*

Metalizowany
Tak

Tak / Nie*

9

Listwy okienne i listwy drzwi
chromowane
Przyciemniane szyby tylne

Tak

Tak / Nie*

10

Kierownica obszyta skórą

Tak

Tak / Nie*

11

Ozdobne nakładki progowe

Tak

Tak / Nie*

12

Dywaniki welurowe

Tak

Tak / Nie*

13

Tak

Tak / Nie*

14

Silnik hybrydowy zasilany elektrycznie
i benzyną
Pojemność silnika

15

Łączna moc układu hybrydowego

2180-2500cm³
190 – 220 KM
(Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie wyższej mocy przy
zachowaniu średniego zużycia
paliwa na poziomie 5,5 -5,7 l/100km)

16

Średnie zużycie paliwa

5,5 – 5,7 l/100 km
(Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie niższego średniego
zużycia paliwa przy zachowaniu
minimalnej łącznej mocy układu
hybrydowego w przedziale 190 –
220 KM lub wyższej)

17

Skrzynia biegów bezstopniowa
automatyczna

Tak

Tak / Nie*

18
19

Hamulce tarczowe – dodatkowo
przednie wentylowane
Długość całkowita

Tak
4800 – 5000 mm

20

Szerokość całkowita

1800 – 2000 mm

21

Wysokość całkowita

1400 – 1500 mm

22

Pojemność bagażnika

Tak / Nie*

490 – 520 l
(Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie większej pojemności
bagażnika)

23

Koła

18 calowe felgi
aluminiowe w kolorze
ciemnoszarym z oponami
letnimi klasy premium
(Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie większej średnicy felg
aluminiowych z zachowaniem
kolorystki)

24

Rozstaw osi

25

Poduszki powietrzne

2800 - 2850 mm
Minimum 7 poduszek
powietrznych w systemie
SRS (Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie większej liczby
poduszek powietrznych w systemie
SRS)

26

Asystent utrzymania pasa ruchu

Tak

Tak / Nie*

27

Automatyczne światła drogowe

Tak

Tak / Nie*

28

Tak

Tak / Nie*

29

Automatyczne światła z czujnikiem
zmierzchu
Elektryczne wspomaganie kierownicy

Tak

Tak / Nie*

30

Elektryczny hamulec postojowy

Tak

Tak / Nie*

31

Tak

Tak / Nie*

32

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem
deszczu
Kierunkowskazy w technologii LED

Tak

Tak / Nie*

33

System AVAS

Tak

34

System automatycznego
powiadamiania ratunkowego (eCall)

Tak

35

System monitorowania ciśnienia
w oponach (TPMS)

Tak

36

Tak

37

System monitorowania martwego pola
w lusterkach bocznych
System ostrzegania o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją
hamowania

Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

38

System stabilizacji toru jazdy

Tak

Tak / Nie*

39

System wspomagający hamowanie

Tak

Tak / Nie*

40

System wspomagający pokonywanie
podjazdów
System zapobiegający blokowaniu kół
(ABS) z elektronicznym rozkładem sił
hamowania
Układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy
Układ rozpoznawania znaków
drogowych
Układ wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia z systemem
wykrywania pieszych i rowerzystów
Układ zapobiegania kolizjom na
skrzyżowaniach
Układ detekcji przeszkód

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

47

Automatyczne samopoziomowanie
reflektorów przednich

Tak

Tak / Nie*

48

Tak

Tak / Nie*

49

Światła do jazdy dziennej, światła
główne, światła przeciwmgielne oraz
tylne światła w technologii LED
Alarm przeciwwłamaniowy

Tak

Tak / Nie*

50

Immobilizer

Tak

Tak / Nie*

51

Zapasowe koło dojazdowe

Tak

Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*

41
42
43
44
45
46

(zamawiający dopuszcza
zaoferowanie przez wykonawcę
pełnowymiarowego koła
zapasowego)

52
53

54

55

56
57
58
59
60

Podłokietniki w pierwszym i drugim
rzędzie siedzeń
Fotele regulowane elektrycznie w
pierwszym rzędzie siedzeń z pamięcią
ustawień fotela kierowcy, podgrzewane
i wentylowane
Podgrzewane skrajne siedzenia na
tylnej kanapie oraz elektrycznie
regulowany stopień pochylenia foteli

Tak

Automatyczne ściemniające się lusterko
wsteczne
Przednie i tylne czujniki parkowania
Centralny zamek sterowany zdalnie

Tak

Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*

Tak
Tak

Tak / Nie*
Tak / Nie*

Elektryczna regulacja kolumny
kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie regulowane lusterka
zewnętrzne, podgrzewane,
opuszczające się podczas cofania,
automatycznie składane z pamięcią
ustawień

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tapicerka skórzana (skóra naturalna
i syntetyczne) w kolorze czarnym

Tak
(zamawiający dopuszcza możliwość
rozszerzenia funkcji foteli
w pierwszym rzędzie siedzeń np.
o masaż)

Tak
(zamawiający dopuszcza możliwość
rozszerzenia funkcji foteli w drugim
rzędzie siedzeń)

Tak
(zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania tylko skóry naturalnej)

61
62
63

Elektrycznie regulowane szyby
z zabezpieczeniem przed przycięciem
palców
Elektrycznie sterowana roleta tylnej
szyby

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

64

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

Tak

Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*

65

Inteligentny tempomat adaptacyjny

Tak

Tak / Nie*

66

Kamera cofania z dynamicznymi liniami
pomocniczymi
Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa
z panelem sterowania klimatyzacją dla
pasażerów w drugim rzędzie siedzeń

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak

Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*

Tak
Tak

Tak / Nie*
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….

67

68

69
70
71
72
73
74
75

Rolety bocznych szyb tylnych
regulowane ręcznie

Tak

(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania rolet elektrycznych)

Multifunkcyjna, podgrzewana
kierownica z obsługą systemów
multimedialnych, pamięcią ustawień
oraz manetkami zmiany biegów
Monitor panoramiczny z systemem
kamer 360 stopni
Stacja do bezprzewodowego ładowania
telefonu w konsoli centralnej
System bezkluczykowego dostępu do
samochodu
Technologia oczyszczania i nawilżania
powietrza
Wyświetlacz projekcyjny na przedniej
szybie
Zdalnie otwierane drzwi bagażnika
9 głośników

(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania czterostrefowej
klimatyzacji automatycznej)

(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania większej liczby
głośników)

76

Interfejs Android Auto™, interfejs Apple
CarPlay (lub inny pozwalający na
użytkowanie aplikacji z telefonu)

77

System np. w technologii Bluetooth®
umożliwiający bezprzewodową
łączność z telefonem

78

79

80

Kolorowy ekran dotykowy
multimedialnego min. 9”
Kolorowy wyświetlacz
wskaźników min. 7”

na

systemu

Tak

Tak
(Zamawiający dopuszcza
zastosowanie innego systemu
umożliwiającego bezprzewodową
łączność z telefonem)

Tak
(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania większego ekranu
dodatkowego z większą ilością
funkcji np. sterowania gestami)

tablicy

Nawigacja satelitarna w języku polskim
z minimum 3-letnią bezpłatną
aktualizacją map

Tak
(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania np. w pełni wirtualnej
tablicy wskaźników)

Tak
(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania nawigacji z większą
ilością funkcji np. komendami
głosowymi)

81
82

83

Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej (DAB)
Min. 3 porty USB w tym dwa dla
pasażerów tylnej kanapy i jeden
w konsoli środkowej
System multimedialny posiadający
możliwość:
* podłączenia telefonu za pomocą
Bluetooth (zamawiający dopuszcza
zastosowanie innego systemu
umożliwiającego bezprzewodową
łączność z telefonem);
* wykonywania połączeń telefonicznych;
* korzystania z nawigacji samochodu;
* korzystania z informacji o ruchu
drogowym;
* korzystania z radia.

Tak

Tak / Nie*

Tak

Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
Tak / Nie*
Inne
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

(Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania większej liczby portów
USB)

Tak
(Zamawiający dopuszcza
zaproponowanie przez Wykonawcę
systemu multimedialnego
z większą ilością opcji np.
z możliwością odtwarzania filmów
DVD)

*Tak / Nie / Inne – należy wybrać właściwą opcje

Oświadczamy, iż oferowany przez nas samochód osobowy jest fabrycznie nowy, kompletny,
nie użytkowany (również do prezentacji), wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych
i wykonawczych, zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. Parametry wskazane
powyżej należy rozumieć jako minimalne parametry jakie dostarczany pojazd musi spełniać,
wykonawca może zaoferować we wskazanych przez Zamawiającego miejscach pojazd
o parametrach wyższych (lepszych) niż te przedstawione w opisie. W takiej sytuacji
zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
parametry.

…………….……., dnia … . … .2022r.
(miejscowość)
………………………………………….
(podpis)

Część III Projekt umowy
Nr referencyjny I.272. … . 2022.PW
UMOWA NR ……. .CRU.2022
zawarta w dniu … . … . 2022r. w Bogatyni pomiędzy:
1. Gminą Bogatynia, w imieniu której działa Wojciech Dobrołowicz - Burmistrz Miasta i Gminy
Bogatynia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,
a
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, NIP
…………………….,
Regon ………………………..,
wysokość
kapitału
zakładowego
w całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa:
………………………………………………………..
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, strony zgodnie
postanawiają:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
pięciomiejscowego , marka ………., model .…………, typ…….., rok produkcji ……… na
potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w ofercie Wykonawcy, specyfikacji
warunków zamówienia oraz załączniku nr 1 stanowiących integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru przedmiot umowy, wymieniony w §1
oraz dokonać szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu w swojej siedzibie w terminie
do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……………………..
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie (dzień, godzina)
odbioru przedmiotu umowy (e-mailem) na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem
odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych,
instrukcji obsługi, świadectwa homologacji oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do
zarejestrowania samochodu w języku polskim.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy w sytuacjach, gdy:
a) zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron umowy, których przy zachowaniu
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni
ustaloną przez strony umowy;
b) wystąpi przejściowy brak na rynku elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy,
udokumentowany przez Wykonawcę.
5. Maksymalny okres zmiany terminu realizacji umowy powinien być równy okresowi przerwy
w jej realizacji spowodowanej ww. czynnikami.
6. W przypadku wprowadzenia na rynek zmodyfikowanego lub udoskonalonego urządzenia
wchodzącego w skład przedmiotu umowy o parametrach równych lub wyższych niż określone
w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza zmianę typu urządzenia – przy zachowaniu
zaoferowanych cen.
Dotyczy to również sytuacji, w której zaoferowane urządzenie wchodzące w skład przedmiotu
umowy nie jest już dostępne na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji.
7. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.1. Terminowe przekazania do odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy wraz
z przeszkoleniem z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu wytypowanego przez
Zamawiającego pracownika w zakresie zasad używania przedmiotu umowy oraz zasad
wykonywania obsługi codziennej;
1.2. zapewnienie obsługi gwarancyjnej w okresie gwarancji przedmiotu umowy oraz obsługi
pogwarancyjnej w autoryzowanym przez producenta serwisie gwarancyjnym;
1.3. Terminowe dokonywania napraw przedmiotu umowy w okresie gwarancji;
1.4. Dostarczenia przedmiotu umowy, który ma być fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
2.1. Dokonywanie odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy;
2.2. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.
§4
1. Strony ustalają, iż wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy zgodnie z ofertą
wynosi – ………………… zł brutto.
w tym:
a) wynagrodzenie netto ………………… zł
b) podatek VAT w wysokości ………………… zł
wg stawki … %.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym (kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym). Zawiera ono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy opisanego w §1, jak również koszty czynności opisanych w §5 niniejszej umowy.
3. Strony niniejszej umowy mogą zmienić wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
określone w ust.1 niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana wysokości
stawki podatku VAT (proporcjonalnie do tej zmiany, jednakże bez zmiany ceny netto).
4. Faktura Wykonawcy będzie zrealizowana przez Zamawiającego w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru
samochodu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz
przedstawiciela Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 9 oraz w przypadku korzystania przy
wykonywaniu zamówienia z podwykonawców lub dalszych podwykonawców również
dokumenty, o których mowa w ust. 7 dotyczące podwykonawstwa. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu fakturę w formie …………………..
5. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności przedmiotu umowy
z warunkami określonymi w umowie, specyfikacji warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy
oraz próbnym uruchomieniu pojazdu i sprawdzeniu jego poprawności działania.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzony pisemnie w postaci protokołu odbioru
sporządzonego przez Wykonawcę, podpisanego przez przedstawicieli obu stron – po
wykonaniu czynności określonych w ust. 5.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego
mu wynagrodzenia, przed datą rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy - kopie faktur
podwykonawców i oświadczenia podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie
rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych
podwykonawców) wynikających z umów o podwykonawstwo jak również protokoły odbiorów
częściowych i końcowych w danym okresie rozliczeniowym podpisanych pomiędzy
Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo a także jej zmianę, której przedmiotem są dostawy.
9. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są dostawy.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest
udokumentować zasadność wymagalnego wynagrodzenia dokumentami potwierdzającymi
należyte ich wykonanie.
11. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.
§5
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych
i prawnych i może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i instrukcji
obsługi, jak również spełnia wszystkie wymagania przewidziane prawem i jest dopuszczony do
ruchu.
2. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest objęty:
- ……….. letnią gwarancją mechaniczną (bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku
eksploatacji) lub do osiągnięcia przebiegu …………. km (w zależności co pierwsze nastąpi)
licząc od daty przekazania samochodu Zamawiającemu – (zapis uzależniony od oferty
Wykonawcy).
- ……….. letnią gwarancją na komponenty układu hybrydowego (bez limitu przebiegu
podczas pierwszego roku eksploatacji) lub do osiągnięcia przebiegu …………. km
(w zależności co pierwsze nastąpi) licząc od daty przekazania samochodu Zamawiającemu –
(zapis uzależniony od oferty Wykonawcy).
- ……….. letnią gwarancją na perforację nadwozia bez limitu kilometrów licząc od daty
przekazania samochodu Zamawiającemu – (zapis uzależniony od oferty Wykonawcy).
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego
w okresie trwania gwarancji, a ponadto do nieodpłatnego usunięcia w tym czasie ewentualnych
wad, które mogą się ujawnić w zakupionym pojeździe, w sieci autoryzowanych stacji obsługi.
4. Naprawy wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi, zgodnie z wykazem
przekazanym Zamawiającemu i aktualizowanym na życzenie Zamawiającego.
5. Naprawy gwarancyjne bez użycia części zamiennych będą wykonywane do 48 godz. od
momentu dostarczenia pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi, przy czym koszty transportu
pojazdu unieruchomionego leżą po stronie Wykonawcy.
6.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy z użyciem części wymiennych w ciągu
7 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi, przy
czym koszty transportu pojazdu unieruchomionego leżą po stronie Wykonawcy.
7. W przypadku naprawy z użyciem części zamiennych trwającej ponad 7 dni, na czas naprawy
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić samochód zastępczy o identycznych parametrach.
8. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy tego samego podzespołu
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwy przedmiot umowy na
nowy, wolny od wad, o identycznych parametrach.
9. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji i rękojmi liczony będzie
od daty dostarczenia nowego urządzenia. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem
odbioru zgodnie z ustaleniami §4 ust. 6 niniejszej umowy.
10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma uprawnienia z tytułu rękojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy.
11. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać
przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty
zapłaty za przedmiot umowy bez względu na inne postanowienia umowy.

§6
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za przekroczenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy - w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia
terminu;
2) za nieterminową naprawę pojazdu w okresie gwarancji o której mowa w §5 niniejszej umowy
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień
przekroczenia terminu;
3) za odstąpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy;
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 1% należnego im wynagrodzenia;
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia;
6) za nie zgłoszenie podwykonawcy w wysokości 500zł brutto za każdego niezgłoszonego
podwykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
terminie w którym odbiór powinien być zakończony;
2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód
oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem danego
zobowiązania umowy przez stronę drugą.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może
przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.
Ustalona kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
§7
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/om ……………………..……………………
wykonanie następujących zakresów prac objętych niniejszą umową, wymienionych
w złożonej ofercie:
…………………….…………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania lub Wykonawca nie zamierza
powierzyć wykonania żadnych prac podwykonawcom.
2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający
wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być
krótszy niż 3 dni.
3. Wykonawca, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od
podpisania niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej
z podwykonawcą wraz ze szczegółowym zakresem usług przewidzianych do wykonania przez
podwykonawców.

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy, których przedmiotem są
usługi, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000zł brutto.
4. W przypadku umowy, o której mowa w ust. 3 termin zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
faktury lub rachunku.
W przypadku, gdy w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż określono powyżej, Zamawiający
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.
5. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, których umowy dostarczono Zamawiającemu zyskują
status oficjalnego podwykonawcy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia,
a w przypadku płatności częściowych przed datą rozliczenia drugiej i następnych części
wynagrodzenia należnego Wykonawcy - kopie faktur podwykonawców i oświadczenia
podwykonawców
dotyczące
zapłaty
wynagrodzenia
podwykonawcom
(dalszym
podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
podwykonawcy powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
§8
Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1.1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub
odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu przedmiotu umowy;
2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§9
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w §2 ust. 4 – 7 oraz §4 ust. 3 niniejszej
umowy.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian do umowy
w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby
zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
3. Nie stanowią zmian umowy, zmiany: danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy, danych teleadresowych i rejestrowych, będące następstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem formy dokumentowej.
§10
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:

.....................................

Zamawiający:

.....................................

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………......................................

