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Załącznikami do SWZ są:
Załączniki nr 1: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZE | OŚWIADCZENIA:

Załącznik nr 2:Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3: Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla Wykonawcy/Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie 0 niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4: Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla podmiotu trzeciego

udostepniającego zasoby
Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Załącznik nr 6: Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostepniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
Załącznik nr 7: Wzór pełnomocnictwa Wykonawców występujących wspólnie
Załącznik nr 8: Wykaz dostaw
Załącznik nr 9: Wzór umowy

RODO:
Załącznik nr 10: Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1—3 RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest
równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto

Załącznik nr 11: Obowiązek informacyjny Z art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla trzecich osób fizycznych,
których dane osobowe zostały przekazane przez wykonawcę do zamawiającego
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu

Rozdział 1. Informacje o Zamawiającym:
Gmina Miasto Golub — Dobrzyń
ul. Plac 1000 — lecia 25
87 — 400 Golub — Dobrzyń
NIP: 5030054345
REGON: 871118566
tel. 56 683 54 10
fax. 56 683 54 15
strona prowadzonego postępowania: https://go|ub-dobrzyn.ezamawiajacy.p|/
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pI/ ,
e — mail: um@golub-dobrzyn.pl
Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego.

) Rozdział 2. Informacje ogólne:
1. Tryb udzielenia zamówienia:

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych zwanej dalej
„ustawą Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2) Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3
ustawy Pzp.

3) Zakup dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III"
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w obszarze D w ramach projektu „Zniesienie barier transportowych — zakup auta do przewozu
dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń”

2. Wykonawcy/ podwykonawcy] podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał:
1)

2)

3)

4)

5l

6)

Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem |ub
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale 16 SWZ,
b) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem 15 i 16 SWZ,

c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia (konsorcja, spółka cywilna):

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b) W przypadku, o którym mowa w pkt a, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

d) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy 2 wykonawców.

Potencjał podmiotu trzeciego:
a) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118—123 ustawy
Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp.

Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu
ofertowym, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

b) W przypadku, o którym mowa w pkt a, zamawiający może badać, czy nie zachodzą
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy
wykluczenia, o których mowa w rozdziałach 15 i 16. Wykonawca na żądanie
zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

c) W przypadku, o którym mowa w pkt. b, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji części zamówienia



10.

11.

12.

13.

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

e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Komunikacja w postępowaniu:
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://go|ub-dobrzyn.ezamawiajacv.pl/.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują
się w rozdziale 7 niniejszej SWZ.

2) Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o „Platformie Zakupowej” — należy przez to rozumieć
narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w
formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej
„PIatformą” lub „Systemem”.

3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z

Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszczona bezpośrednio na
ww. Platformie.

Wizja lokalna: Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej oraz nie wymaga sprawdzenia
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której
mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż
określony w niniejszej SWZ
Katalogi elektroniczne: Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych.
Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.
311—315 ustawy Pzp.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje
udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.
Rozliczenie w walutach obcych: Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.
W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwana
SWZ) zastosowanie będą miały przepisy ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

) Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia:
Informacje ogólne:
1) Zamówienie polega na dostawie samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do

przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje
na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy) z przeznaczeniem do przewozu dzieci z

niepełnosprawnościami z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń

osób trzecich, z kompletną dokumentacją samochodu niezbędną do rejestracji oraz eksploatacji.



Dopuszczalna masa całkowita pojazdu musi umożliwiać prowadzenie samochodu na podstawie
uprawień prawa jazdy kat. B. Dokładny opis przedmiotu zamówienia tj. wymaganych
parametrów określony jest w załączniku nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do
niniejszego SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia
określony w SWZ (załącznik nr 1) opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry,
zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Pozostałe warunki dotyczące organizacji
tej części zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

3) Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby
Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązanyjest zawiadomić telefonicznie Zamawiającego na co najmniej 1 dzień
roboczy wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia w dni robocze
(od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

a) w poniedziałki, środy i czwartki 7:30 — 15:30;
b) we wtorki 7.30 — 17.00;
c) w piątki 7.30 — 14.00.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu
przedmiotu zamówienia.

7) Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na
podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie sporządzony po sprawdzeniu
dostarczonego przedmiotu zamówienia.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z SWZ i/Iub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w
przypadku braków ilościowych — do dostarczenia różnicy wynikającej z SWZ i oferty Wykonawcy
i faktycznie zrealizowanej dostawy w terminie ustalonym przez Zamawiającego

9) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ostały określone w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

10) Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych projektu Zamawiającego w ramach programu pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i podlega rygorom wynikającym z tego
tytułu.

11) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych — CPV:

34000000—7 — Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000-8 — Pojazdy silnikowe
34110000-1 — Samochody osobowe
34115000-6 — lnne samochody pasażerskie
34115200-8 — Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

. Gwarancja i rękojmia:
1) Minimalny wymagany okres gwarancji mechanicznej oraz elektrycznej, obejmującej również

całe wyposażenie, powłokę lakierniczą oraz perforację nadwozia nie może być krótszy niż 24
miesiące bez limitu kilometrów, a maksymalny to 60 miesięcy.

| Rozdział 4. Podział zamówienia na części:
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp należy podkreślić, iż podzielenie zamówienia na części jest
niemożliwe, ponieważ pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym tworzy
nierozerwalną całość.



Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie 7 m-cy od dnia podpisania umowy.
2. Za zachowanie terminu uznaje się dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

Rozdział 6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla Zamawiającego
warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto
w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak
wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych
niekorzystnych dla Zamawiającego.

Rozdział 7. Informacje ośrodkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie.

2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z ich pełnomocnikiem.

5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym
na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

7. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie

https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e—mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z

obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający

zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia
Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
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4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy przesłać na wskazany w pkt 5 adres e-mail lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez
opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po
wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika
klawisz POTWIERDŻ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat
systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 8, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt.
8, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu
składania odpowiednio ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej a
także zamieści je na stronie internetowej, o której mowa w Rozdziale 1.

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Miasta Golub-Dobrzyń tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.p|
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet 0 gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min ZGB Ram, procesor Intel

IV ZGHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez
Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany —



format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

18. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) ge-
nerowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

Rozdział 8. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z

wykonawcami winny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art.
69:

Zamawiający nie przewiduje zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
ustawy Pzp.

Rozdział 9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z

wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. w kwestiach proceduralnych:

Marta Jaworska
Zastępca Kierownika w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub—Dobrzyń
e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl
w kwestiach merytorycznyćh:
Beata Meredyk-Chlebowska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej
ul. Kilińskiego 12
87—400 Golub-Dobrzyń
e-mail: mopsum@golub-dobrzyn.p|

Rozdział 10. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą upływa dnia 17.01.2023 r.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związanib
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert:
Formularz oferty winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać
wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega
uzupełnieniu.
Składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem
Platformy podpisane przez osoby umocowane dokumenty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi
odpowiadać treści SWZ.
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Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.pl/
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną
(na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia podpisują
wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca załącza dokumenty, o
których mowa w rozdziale 12 pkt 2 SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o
których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione
podmioty |ub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w pkt 11, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w
zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) pełnomocnictwa - mocodawca.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Rozdział 12. Sposób oraz termin składania ofert:
Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://golub-
dobrzyn.ezamawiajacy.p|/ w zakładce „OFERTY" do dnia 19.12.2022 r. do godz. 10.00.
DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu:

a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziałach 15,
16 i 17 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w
rozdziale 18 SWZ.

b) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

c) Oświadczenie składają odrębnie:
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wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy 2 wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4
do SWZ;

podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający
weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy).

d) Samooczyszczenie —w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.
109 ust. 1 pkt 2—10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z

właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:

1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

2. zreorganizował personel,
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji |ub standardów,

5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i

odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów.

$”

iv. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

2) Pełnomocnictwo:
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia
oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

b)
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c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:

i. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
ii. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
iii. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

d) Wymagana forma:
i. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
ii. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia
notariusza.

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ):
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek

dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

i. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
ii. sposób i okres udostępnienia wykonawcy | wykorzystania przez niego zasobów

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

b) Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie.

4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust.
4 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ)

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa:
a) Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca zobowiązanyjest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

b) Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dokumenty zawierające
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie
załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

6) Podpisane klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO, stanowiące załączniki nr 10 i 11 do SWZ.

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wykonawca składa Ofertę poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (Formularza oferty i załączników)

określonych w niniejszej SWZ, podpisanych podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Zamawiający zaleca
stosowanie podpisu na każdym złączonym pliku osobno. Czynności realizowane są
poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma
zostać wczytany.
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c) UWAGA!!! Zamawiający zaleca podpisywać pliki jednym rodzajem podpisu. Jeśli
Wykonawca decyduje się np. na podpis zaufany, to wszystkie osoby, które powinny
podpisać plik, powinny skorzystać z własnego podpisu zaufanego, ponieważ nie każdy
program do weryfikacji podpisów jest w stanie prawidłowo zweryfikować plik
podpisany różnymi rodzajami podpisu.

d) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
e) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny" — dokument zawiera

informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” — zawierający
informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
f) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
g) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została

złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
h) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

Platformie.
i) Po zapisaniu plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy

plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
2) Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie

ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie
„Wycofaj ofertę".

3) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

Rozdział 13. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na
Platformie ofert.
W przypadku awarii Platformy, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. O zmianie terminu
otwarcia ofert zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział 14. Prowadzenie procedury z negocjacjami:
Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający
nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców.
W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający
poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji
oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści
ofert.
Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony,
ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana
w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
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10.

11.

Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie
uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego
na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty
podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.
Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu
do negocjacji.
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega
odrzuceniu.

Rozdział 15. Obligatoryjne podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 18% Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228—230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia prze-
stępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 5 20 Kodeksu karnego, lub

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi , o którym mowa w art.

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296—307 Kodeksu karnego,

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo prze—

ciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270—277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego |ub nadzorczego, wspólnika spółki w

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandy-
towo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o za-
leganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płat-
ności należnych podatków, opłat Iub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca za-

warł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczegól-
ności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnio-
ski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wyni—

kającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wyko-
nawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wy-
eliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zacho-
dzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządze-

niu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w spra—

wie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu

ustawy z dnia | marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządze-
niu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i

2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozpo—
rządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę roz-
strzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Rozdział 16. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1, jeżeli za-
mawiający je przewiduje:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności
(art. 109 ust. 1 pkt. 1 uPzp);

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
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zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp).

Rozdział 17. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
je przewiduje:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli wykaże że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie
ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 dostawy samochodu osobowego 9-cio osobowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, o
wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł brutto.

2. Poleganie na potencjale innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać

na zdolnościach technicznych |ub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących 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 potwierdzające, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności |ub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach |ub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

3. Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna): W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych 2 wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

Rozdział 18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli
zamawiający będzie wymagał ich złożenia:

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 5 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz.
2415), zamawiający żąda:
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a)

bl

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków |ub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
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.

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu zamawiający żąda:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania
ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy — wg. załącznika
nr 8 do SWZ;

2. Zamawiający informuje, że oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane przez wykonawcę

3.
wraz z ofertą nie stanowi podmiotowego środka dowodowego.
Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postepowaniu, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, o których
mowa w Rozdziałach 15 i 16 oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale 17 na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego
środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi Załączniki nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa powyżej, składa każdy 2 wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
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wjakim każdy 2 wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 4, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załączniki nr 4 do SWZ.

Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziałach 15 i 16. Wykonawca
na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub

podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

Rozdział 19. Sposób obliczania ceny:
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładno-
ścią do dwóch miejsc po przecinku. Cena w ofercie jest ceną ryczałtową.
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest
możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za po-
mocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu
po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują,
że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłace-
nia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.
Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wy-
rażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zo—

stanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Cena brutto podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i powinna
obejmować łączną wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, wy-
nikającą z opisu przedmiotu zamówienia oraz niniejszej SWZ.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynika-
jące z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wyma-
gania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wy-
konawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk
oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Stawka podatku VAT w niemniejszym poste—

powaniu wynosi 23%.
Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków wyko-
nawczych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 ustawy Kodeks Cywilny, i powinno za-
wierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniając zakres czynności i

obowiązków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podat-
kowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawia-
jącego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towa—

rów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. W takiej sytuacji Wy-
konawcy winien podać w ofercie wyłącznie ceny netto. Obowiązek doliczania wartości podatku
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od towarów i usług płaconego przez Zamawiającego do wartości netto Wykonawcy będzie wów-
czas spoczywał na Zamawiającym. Zgodnie z ustawą o VAT ma to zastosowanie w przypadku:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2) mechanizmu odwróconego obciążenia,
3) importu usług lub importu towarów.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosow-
nie do treści art. 223 ust. 2 uPzp.

Rozdział 20. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i

sposobu oceny ofert:
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oraz nada im następującą wagę:

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktow
(waga)

1 Cena 60 pkt.
2 Gwarancja 40 pkt.

Kryterium Cena (C) - maks. 60 pkt
Cena, o jakiej mowa jest ceną brutto, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza (2-ch
miejsc po przecinku). Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Sposób oceny oferty w kryterium „Cena" (C) — poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty
za cenę, obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena brutto oferty badanej x60

Kryterium Gwarancja (G)— maks. 40 pkt
1) W ramach kryterium „Gwarancja" oceniane będzie przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania do

udzielenia gwarancji w okresie dłuższym niż wymagany minimalny okres gwarancji. Minimalny
okres gwarancji na

a) podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów,
b) powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów,
c) perforację nadwozia bez limitu kilometrów

to 24 miesiące, a maksymalny to 60 miesięcy.
2) Zaleca się podanie w ofercie terminu gwarancji w miesiącach. W przypadku, gdy terminy zostaną

podane w ofercie w innych jednostkach czasu np. dniach lub latach, w celu właściwego
porównania złożonych ofert zostaną one odpowiednio przeliczone przez zamawiającego na
miesiące, przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni.

3) Oferta z oferowanym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesięcy uzyska w tym kryterium 0
pkt.

4) W przypadku zaproponowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub nie wpisanie
okresu gwarancji w formularz ofertowy, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaproponował
minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące. W przypadku zaproponowania okresu gwarancji
dłuższego niż 60 miesięcy zamawiający przyjmie, że wykonawca zaproponował okres gwarancji
o długości 60 miesięcy.

5) Sposób oceny oferty w kryterium „Gwarancja” (G):

19



Okres gwarancji badanej oferty (większy od 24 m-cy, mniejszy bądź równy 60
M : m-cy) x 20

60 m-cy

L _
Okres gwarancji badanej oferty (większy od 24 m-cy mniejszy od 60 m-cy)

x 10_ 60 m-cy

N _
Okres gwarancji badanej oferty (większy od 24 m-cy mniejszy od 60 m-cy)

x 10_ 60 m-cy

G=M+L+N

Gdzie:
G — łączna wartość punktowa gwarancji
M —wartość punktowa gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów
L— wartość punktowa gwarancji na powłokę lakierniczą
N — wartość punktowa gwarancji na perforację nadwozia

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (PŁ-punktacja łączna) za kryterium: cena ofertowa i okres
gwarancji według wzoru:

PŁ= C +G

PŁ-punktacja łączna
C-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena ofertowa
G- ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancji.

Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną
wg wzoru określonego powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Oferta w
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

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

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
naj korzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną
ofertę.
Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, 0 miejscu i

terminie zawarcia umowy. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje
niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z

płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 22. Wymagania dotyczące wadium: )

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

) Rozdział 23. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: )

Zamawiający nie żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem.

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy;
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

.W

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku

postępowania;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego,
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w
postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłającjednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu może także przystąpić
do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.

Rozdział 25. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO w celu związanym z

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest
równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto:
Administratorem danych osobowych w związku z realizacją postępowania pn. Zakup samochodu 9-
cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepelnosprawnych na wózkach inwalidzkich w
ramach zadania „Zniesienie barier transportowych — zakup auta do przewozu dzieci z niepełno-
sprawnościami z Gminy Miasto Golub - Dobrzyń” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami
III" w obszarze D jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golu—

bia-Dobrzynia, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu pod adresem: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Do-
brzyń, tel. (56) 683 54 10 do 13, e-mail: um@golub—dobrzyn.pl.
Treść obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO stanowi załącznik 10 do SWZ.

Treść obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO stanowi załącznik 11 do SWZ.

Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, stano-
wiącego załączniki nr 10 i 11 do SWZ wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego postępowania.
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5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO i art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do oferty podpisany przez osobę/by, której
dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO, stanowiący załącznik nr
10 i 11 do SWZ.

7. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego spanienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14
RODO, o którym mowa w zał. 10 i 11 do SWZ, również w trakcie realizacji umowy w przypadku jej
zawarcia w wyniku niniejszego postepowania i zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pod-
pisanego obowiązku informacyjnego przez osobę/by, której dane dotyczą nie późnij niż 5 dni od
przekazania danych Zamawiającemu.
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