
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w
ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019487

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczurowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-820

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 671 31 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@szczurowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gops.szczurowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w
ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cac0d2b-366f-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246799/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26 17:57
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00246789/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wykonawca składa OFERTĘ za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
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danego postępowania. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej ( tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podpisanie podpisem elektronicznym „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” przy pomocy którego składana jest oferta nie
powoduje, iż treść oferty zostaje podpisana. UWAGA: Oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu
musi zostać opatrzona właściwym podpisem elektronicznym, tj. kwalifikowanym, zaufanym lub
osobistym a czynność ta musi zostać wykonana przed czynnością jej zaszyfrowania poprzez
miniPortal. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Oferta może być złożona tylko do
upływu terminu składania ofert.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w
„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja ( nie dotyczy składania ofert) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Szczegółowe wymagania techniczne i
organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szczurowej, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: biuro@kancelariacygan.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
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zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS-271-1/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu 9
osobowego ( 8+1) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej w tym na wózku
inwalidzkim.
Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających homologację
zgodnie z ustawą o ruchu drogowym i obowiązujących aktów prawnych oraz jest wykonany
zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.
2022) i posiada świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu
osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) wydane przez ustawowo uprawniony
organ.
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Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian
postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany producenta/modelu samochodu dostarczanego
na podstawie Umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, pod warunkiem, że dostarczenie samochodu wskazanego w §1 ust. 3 Umowy
nie jest możliwe w terminie lub zakresie wynikającym z Umowy, z przyczyn o obiektywnym
charakterze, niezależnych od Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że:
a) zmiana obejmować będzie dostawę samochodu o parametrach funkcjonalnych identycznych
lub lepszych od parametrów funkcjonalnych samochodu objętego ofertą Wykonawcy;
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od
Wykonawcy podmiot lub producenta samochodu lub autoryzowanego dystrybutora samochodu,
potwierdzający, że proponowany samochód zamienny posiada parametry nie gorsze niż
parametry samochodu objętego ofertą Wykonawcy oraz że przyczyny zmian nie są zależne od
Wykonawcy wraz z opisem tych przyczyn;
c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane identyfikujące nowy samochód.
2) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany części składowych
samochodu (w tym windy), bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia o którym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, pod warunkiem że dostarczenie samochodu z częściami składowymi
wynikającymi z oferty Wykonawcy nie jest możliwe w terminie lub zakresie wynikającym z
Umowy, z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, których
Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty oraz pod warunkiem, że:
a) zmiana obejmować będzie dostawę samochodu zawierającego części składowe o

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00246799/01 z dnia 2021-10-26

2021-10-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



parametrach funkcjonalnych identycznych lub lepszych od właściwości części składowych
samochodu objętego ofertą Wykonawcy;
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od
Wykonawcy podmiot lub producenta samochodu lub autoryzowanego dystrybutora samochodu
lub producenta wind, potwierdzający, że części składowe proponowane
przez Wykonawcę posiadają parametry funkcjonalne nie gorsze niż parametry funkcjonalne
części składowych objętych ofertą Wykonawcy oraz że Wykonawca nie był w stanie przewidzieć
przyczyn niemożliwości dostarczenia samochodu zawierającego części składowe objęte ofertą
wraz z opisem tych przyczyn.
3) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu realizacji
dostawy w ramach Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy bez zmiany poziomu
maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy w postaci:
a) działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć
oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, pod warunkiem iż:
i. działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za
pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
ii. zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres działania siły
wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
iii. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej niezwłocznie,
w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na skutek siły wyższej. Za działanie
siły wyższej w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się także okoliczności (skutki) powodowane
wystąpieniem COVID-19, których to okoliczności (skutków) pomimo zachowania należytej
staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było przewidzieć
oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.
4) (...)
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy zawarto w załączniku nr 3 do SWZ - wzór
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP ( https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia )

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) dot. nazwy postępowania: Pełna nazwa postępowania to : Dostawa samochodu 9 osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu "usługi
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
2) dot. terminu wykonania zamówienia: Termin dostawy wynosi maksymalnie 20
tygodni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy
uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.
3)Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
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elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten
plik zaszyfrować.
4) Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w tym wszystkie wymagania
wobec wykonawcy zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dostępnej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I. Informacje ogólne 

1. Dane Zamawiającego 
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ 
ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa 
Tel.: 14 671 31 20 
e-mail:  gops@szczurowa.pl 
Godziny pracy: Godziny pracy: 7:30-15:30 od poniedziałki do czwartku 10-18 w piątek. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.gops.szczurowa.pl/ 
e-PUAP: /GopsSzczurowa/SkrytkaESP  
 

 

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania  
Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. : 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ udostępni zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
3.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

3.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3.3. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa  w art. 3 pkt 1) ustawy 

PZP. 

 

4. Procedura negocjacyjna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

5. Pozostałe informacje: 
5.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 228 ustawy PZP. 

5.3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

5.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

5.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

5.6. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art 95 ust. 1 Ustawy PZO, 

związanych realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

5.7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 

których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy PZP 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5.8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP 

5.9. Zamawiający informuje, że nie określa wymogu związanego z odbyciem wizji lokalnej lub 

sprawdzeniem dokumentów, o którym mowa w art. 281 ust 2 pkt 12) Ustawy PZP 

5.10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli 

środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane – zgodnie z treścią art. 310 pkt 1 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot Zamówienia 

1.1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu 9 

osobowego ( 8+1)  przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej w tym na wózku 

inwalidzkim. 

1.2.    Samochód musi  spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 

przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających 

homologację zgodnie z ustawą o ruchu drogowym i obowiązujących aktów prawnych oraz 

jest wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i posiada świadectwo homologacji jako samochód osobowy 

przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku inwalidzkim) wydane 

przez ustawowo uprawniony organ. 

1.3.    Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ 

1.4.    Przedmiot umowy jest finansowany w ramach Projektu pn. "Usługi indywidualnego 

transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:   

34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy PZP. 

6. Zamawiający nie dokonał podziału Zamówienia na części gdyż zamówienie ze względów 

technicznych, organizacyjnych i uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi tworzy 

nierozerwalną całość. 
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III. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin dostawy: maksymalnie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy. UWAGA: Termin dostawy 

stanowi kryterium oceny ofert. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

 

IV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy. 

1. Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy 
oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera 
Wzór Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). 

2. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do 
reprezentowania Wykonawcy, ujawniona (ujawnione) we właściwym rejestrze lub ewidencji, lub 
pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo – o ile nie wynika z dokumentów 
przedstawionych wraz z ofertą. 

 

V. 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, wskazanie osób uprawnionych do 

komunikowania się z Wykonawcami oraz opis sposobu 

przygotowania oferty 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Aneta Słowik, tel. 14 632 09 93; email: 
gops@szczurowa.pl 

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

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

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 
150 MB. 
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP. 

7. Wykonawca składa OFERTĘ za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
9. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

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

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

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

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

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

16. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja ( nie dotyczy składania ofert)  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

17. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Ofertę stanowi:  

a)    Formularz ofertowy, wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SWZ, zwierający w szczególności: 

i. nazwę zamówienia, numer postępowania; 

ii. cenę oferty (C) z jej rozbiciem na całkowitą wartość netto  i VAT; 

iii. termin dostawy podany przez Wykonawcę (T); 

Objaśnienie: Wykonawca winien podać (poprzez odpowiednie zaznaczenie) oferowany 

przez siebie termin dostawy, spośród wskazanych przez Zamawiającego tj.:  20 tygodni 

od dnia zawarcia umowy,  15 tygodni od dnia zawarcia umowy, 10 tygodni od dnia 

zawarcia umowy, 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.  Brak wskazania (zaznaczenia) 

przez Wykonawcę terminu dostawy jest równoznaczny z zaoferowaniem przez 
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Wykonawcę maksymalnego terminu dostawy tj. 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

Wskazanie (zaznaczenie) przez Wykonawcę więcej niż jednego terminu dostawy jest 

równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę najkrótszego z nich. 

iv. wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

v. oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

14 RODO (jeżeli dotyczy) 

vi. oświadczenia w tym o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez 

zastrzeżeń. 

2) Ponadto do oferty należy załączyć:  

a) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  

(jeżeli dotyczy). 

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

19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku: 
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
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3)  innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 21 powyżej , może dokonać również notariusz. 

23. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym 
przygotowaniem i złożeniem oferty.  

25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, 
w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej 
oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku 
niezaszyfrowanego, przesłanie jej niewłaściwym kanałem (np. jako formularz do komunikacji, e-
mail). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania 
unieważnienia postępowania. Zaleca się rozpoczęcie procedury szyfrowania i  składania oferty z 
odpowiednim wyprzedzeniem.  

26. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider 
konsorcjum).  

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie  

4)    zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

VII. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania 

 

1. Podstawy wykluczenia obligatoryjne - o których mowa w art. 108 ust 1  ustawy Pzp: 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108  ust. 1 pkt 1-6  ustawy Pzp. 

2. Podstawy wykluczenia fakultatywne - o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w przypadku zajścia okoliczności, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres wskazany w art. 111 ustawy Pzp. 
4. Samooczyszczenie: 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7  na zasadach określonych w art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 
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5. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający może nie 
wykluczać Wykonawcy na zasadach określonych w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia - 

podmiotowe środki dowodowe 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
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 oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia    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. 

 

IX. Informacje wynikające z przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych.  

 

1. 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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczurowej, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
pod adresem e-mail: biuro@kancelariacygan.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

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

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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;  

X. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 469 pkt 15 PZP,  

2. 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; 



 

 Strona 11 

 
 

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy PZP. 

 

XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w formularzu  oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy. 

3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty 
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

 

XII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 462 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, 
części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz 
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, części (zakresu) zamówienia 
wskazanej do wykonania przez podwykonawcę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy na 
etapie realizacji zamówienia na zasadach określonych we Wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do 
SWZ).   

4. W razie braku wskazania w ofercie części (zakresu) zamówienia powierzonego podwykonawcom, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierza podwykonawcom żadnej części (zakresu) 
zamówienia. 

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XIV. Termin związania ofertą. 
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1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 2 grudnia 2021  r.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 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 wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

XVI. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu Portalu wskazanego w rozdz. V SWZ do dnia 03.11.2021 r. do 
godz. 14:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r., o godzinie 15:30 . 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

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

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

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie 
wskazana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SWZ), łącznie z 
podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wynikającymi z 
niniejszej SWZ. 

3. Cena ofertowa może być tylko jedna. 
4. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Ceny wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załączniku nr 1 do SWZ), muszą być 

wyrażone w złotych polskich i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, 

Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego obciążającego 
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych 

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
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obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć . W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 

XVIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert:  

L.p. Kryterium Znaczenie 
procentowe kryterium 

(waga) 

Maksymalna liczba punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

1 Cena oferty (C) 60% 60 punktów 

2 Termin Dostawy (T) 40% 40 punktów 

Razem: 100% 100 punktów 

 

2. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „Cena oferty" (C): 

          C min 

C =  --------- x 60% x 100 

            Cb 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena oferty” 

C min – cena najniższa spośród wszystkich badanych ofert 

Cb – cena badanej oferty 

60% - procentowe znaczenie kryterium „Cena oferty” (C) 

100 – wskaźnik stały 

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena oferty" (C) podana będzie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta  w kryterium „Cena oferty” (C): 60 punktów. 

 

3. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „Termin dostawy" (T):  

1) Przedmiotowe kryterium oceny dotyczy terminu, w jakim Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

dostawę przedmiotu zamówienia. 
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Uwaga: Termin, w jakim Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podaje w formularzu ofertowym. 

 

2) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane, zgodnie z poniższymi zasadami: 

➢ 40 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia  

w terminie 5  tygodni od dnia od dnia zawarcia umowy; 

➢ 20 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia  

w terminie 10  tygodni od dnia od dnia zawarcia umowy; 

➢ 10 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia  

w terminie 15 tygodni od dnia od dnia zawarcia umowy; 

➢ 0 pkt, jeżeli Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia  

w terminie 20 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Termin dostawy” (T): 40 

punktów. 

4. Ocena końcowa oferty w punktach: 

1) Ocena końcowa oferty w punktach zostanie wyliczona wg wzoru: 
 

Ok = C + T  
 
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę 

punktów w ocenie końcowej (Ok). 
 

XIX.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.  

2. Z wybranym Wykonawcą, Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia w terminie 
określonym w art.  308 ustawy Pzp.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

 

 



 
 

 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych 

 

                                                                                                     Załącznik nr 1 do SWZ 
Numer postępowania GOPS-271-121 

        Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ 
UL. RYNEK 3, 32-820 SZCZUROWA  

FORMULARZ  OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na:  

„Dostawę samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w 

ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 

architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” 

 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa (firma): …………………………………………………………   

Adres: …………………………..…………………………………… 

Województwo: ……………………………………………….. 

Numer telefonu .................................. Numer fax ………………………………. 

Numer REGON .................................... Numer NIP………………………………. 

KRS ………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki e-PUAP Wykonawcy: ……………………………………. 

Rodzaj Wykonawcy: 

  mikroprzedsiębiorstwo1 

 małe  przedsiębiorstwo1  

  średnie przedsiębiorstwo1 

  jednoosobowa działalność gospodarcza 

  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

  inny rodzaj  

(powyżej proszę zaznaczyć właściwy rodzaj) 

 
1 Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 



Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani .................................................  

tel:………………………; fax………………….; e-mail: ………………………………………….. 

 

2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:  

➢ Nazwa handlowa samochodu ……………………………  

➢ Rok produkcji ………………………..,   

➢ Moc silnika ………………………..,   

➢ Pojemość silnika ………………………..,  

➢ Długość całkowita pojazdu ………………. mm   

➢ Szerokość wraz z lusterkami ………………… mm  

➢ Wysokość …………………….. mm  

➢ Rozstaw osi ……………………………. mm  

➢ Wysokość w przestrzeni pasażerskiej ………………………. mm    

( wskazać powyżej dane pojazdu) 

 

w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w SWZ za następującą cenę: 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO W PLN: …………………………… (słownie: ……………………………….…………….…)  

w tym podatek VAT ……. % w kwocie .................... PLN 

Łączna wartość netto w PLN: ………………………………….……… (słownie: ……………………………….………….…) 

 

3. TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (T): 

Termin, w jakim zobowiązuję się zrealizować zamówienie wynosi*:  
□   20 tygodni od dnia zawarcia umowy 
□   15 tygodni od dnia zawarcia umowy 
□   10 tygodni od dnia zawarcia umowy 
□    5 tygodni od dnia zawarcia umowy 
* zaznaczyć/wskazać właściwe ( np. poprzez podkreślanie, pogrubienie, zaznaczenie znakiem 
 odpowiedniej kratki ) 
Brak wskazania/zaznaczenia) przez Wykonawcę terminu dostawy jest równoznaczny z 
zaoferowaniem przez Wykonawcę maksymalnego terminu dostawy tj. 20 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 
Wskazanie/zaznaczenie przez Wykonawcę więcej niż jednego terminu dostawy jest równoznaczne 
z zaoferowaniem przez Wykonawcę najkrótszego z nich.   

 

           

4. Oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich 

zasadami postępowania. 

2) Zapewniamy wykonanie zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami określonym w 

dokumentach zamówienia. 



3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdz XIV pkt 

1 SWZ. 

4) Oświadczamy, że Wzór Umowy będący załącznikiem do SWZ został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy  na proponowanych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Oświadczam/y, że ja/my (imię i nazwisko) ……………………………………………………….………………….. niżej 

podpisany/i jestem/śmy upoważniony/eni do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie: 

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

6) Powierzymy do wykonania podwykonawcom część zamówienia obejmującą następujący zakres:  

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

……………………… 

 /o ile dotyczy podać nazwę (firmę) podwykonawcy oraz zakres podwykonawstwa/ 

7) Oświadczamy, że następujące roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają następujący 

Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

/o ile dotyczy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ 

8) Tajemnica przedsiębiorstwa została zawarta w następujących wydzielonych, odpowiednio 

oznaczonych plikach, o nazwach: ………………………………………………… 

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa /Jawną część uzasadnienia 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć w odrębnym pliku/. 

9) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

Załączniki do oferty: 

1 .............................................................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................................................  

3 ........................................... . .................................................................................................................  

!UWAGA!  

Oferta pod rygorem nieważności musi zostać sporządzona w formie elektronicznej ( tj. opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 

 

 
2 Skreślić 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. 



 
 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

 
 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Nr postępowania GOPS- 271-1/21 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu na: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU "USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH"  

 

1. I. Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego (8 osób + kierowca) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.  Samochód (dalej zwany również 

przedmiotem zamówienia)  musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych i posiadających homologację zgodnie z ustawą o ruchu drogowym 

i obowiązujących aktów prawnych oraz być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu wyposażenia (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2022) i posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób 

niepełnosprawnych ( w tym 1 osoby na wózkach inwalidzkich) wydane przez ustawowo uprawniony organ. 

Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z tzw. rejestracją dwuetapową, tj. najpierw  samochód jest rejestrowany 

jako auto bazowe, a po zabudowie i przeprowadzonym badaniu technicznym (koszt badania i rejestracji pokryje 

Wykonawca) pojazd zostaje zarejestrowany jako samochód specjalny do przewozu osób niepełnosprawnych - w tym 1 

osoby na wózku inwalidzkim. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rejestracji samochodu w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zarówno w 

przypadku dostawy pojazdu fabrycznie dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również w przypadku 

dostawy samochodu w formule rejestracji dwuetapowej. W celu dokonania rejestracji Zamawiający przekaże 

Wykonawcy niezbędne pełnomocnictwa i dokumenty, według wskazania Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się 

we własnym zakresie ubezpieczyć pojazd w ramach OC/AC a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać 

Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, w jakim terminie Zamawiający ma zakupić polisę ubezpieczeniową, 

aby Wykonawca bez przeszkód mógł zarejestrować oraz dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w 

wymaganym terminie. 

4. Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodny z niżej 

przedstawionymi minimalnymi wymaganiami: 

5. RODZAJ POJAZDU: 

a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, maksymalny dopuszczalny przebieg samochodu w 

momencie dostawy do Zamawiającego wynosi 10 km.  

b) Ilość miejsc siedzących 9 (8+1 kierowca), 



c) Silnik: wysokoprężny (ON) z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin -co najmniej EURO 6, 

d) Moc silnika: minimum 120 KM maksymalnie 165 KM, 

e) Pojemność silnika: minimum 1900 cm3  maksymalnie 2500 cm3, 

f) Napęd kół przednich 

g) Skrzynia biegów min. 6 biegowa, manualna lub automatyczna, 

h) system stabilizacji toru jazdy, 

i) Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

j) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie, 

k) kolor podstawowy: biały, szary albo srebrny, dopuszcza się kolor metalizowany, 

l) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów, 

ł) Samochód wyposażony w dwa komplety kół tj. letnie oraz zimowe, (w dostarczonym pojeździe zamontowane 

stosownie do pory roku i warunków pogodowych) drugi komplet opony na felgach. Opony zimowe i letnie mają być 

zgodne z zaleceniami producenta pojazdu.  

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKU: 

a) Rozwiązanie musi zapewnić możliwość przewozu pasażerów w minimum dwóch opcjach: 

• 9 osób na fotelach łącznie z kierowcą, lub 

• minimum 6 osób na fotelach łącznie z kierowcą i 1 osoba na wózku inwalidzkim 

b) Wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa, a w miejscu, którym 

montowane będą wózki inwalidzkie szybko demontowane. 

c) W tylnej części samochodu w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wytrzymałą i łatwa w utrzymaniu czystości podłoga 

pokryta warstwą antypoślizgową 

d) Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (szyny/uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy 

bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim) 

e) Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym,  

f) Emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych, 

g) uchwyt pomocniczy oraz stopień z prawej strony ułatwiający wejście do kabiny dla pasażerów 

 

7. Samochód musi być wyposażony w specjalną windę elektryczną  chowaną wewnątrz pojazdu umożliwiającą 

swobodny wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim w tym wózku inwalidzkim elektrycznym. Wykonawca 

zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w obsłudze windy na podstawie instrukcji obsługi 

co zostanie potwierdzone protokołem z instruktażu.  

 

8. DANE WINDY : 

a) nośność –minimum 300 kg  

b) musi posiadać aktualne badanie i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego, 

c) Wyposażenie zgodnie z homologacją (EU) do przewozu osób niepełnosprawnych. 



9. ZABEZPIECZENIA: 

a) Immobiliser 

b) Centralny zamek zdalnie sterowany -min. 2 piloty 

 

10. NADWOZIE: 

a) Typ VAN/mikrobus (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 tony) 

b) Ilość drzwi 4 -(2 drzwi w przestrzeni kierowcy, 1 drzwi przesuwane z prawej oraz tylne dwuskrzydłowe w przestrzeni 

pasażerskiej) 

c) Tylne drzwi dwuskrzydłowe częściowo przeszklone 

d) Przeszklone boki nadwozia po obu stronach, szyby przyciemnione 

e) Prawe drzwi w części pasażerskiej przesuwane do tyłu ze stałym oknem 

f) Stałe okna boczne w tylnej części nadwozia 

g) Elektryczne sterowane szyby w przedziale kierowcy 

h) Lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i sterowane 

i) ilość miejsc 1+ 8,  wszystkie siedzenia muszą być wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa. Fotel 

kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości i z podłokietnikiem. 

j) Światła przeciwmgielne przednie i tylne 

k) Światła do jazdy dziennej  

l) Trzecie światło stop 

n) Bez stałej przegrody pomiędzy pierwszym oraz pozostałymi rzędami foteli 

 

11. WYPOSAŻENIE dodatkowe: 

a) Dwie osłony przeciwsłoneczne w strefie kierowcy 

b) Czujnik temperatury zewnętrznej 

c) Schowek w części kierowcy po stronie pasażera 

d) Dodatkowe uchwyty w części pasażerskiej po stronie prawej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu 

e) Oświetlenie w kabinie kierowcy i w części pasażerskiej 

f) Regulacja zasięgu reflektorów manualna lub automatyczna 

g) Klimatyzacja z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu 

h) Ogrzewanie przód i tył (kabina kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z regulacją) 

i) Wewnętrzne obicie boczne do wysokości okien w przestrzeni pasażerskim pokryte tworzywem sztucznym 

zmywalnym, 

j) Siedzenia w przestrzeni kierowcy (1 rząd) wyłożone tapicerką materiałową w ciemnym kolorze a w kabinie 

pasażerskiej wyłożone tapicerką zmywalną, nieprzepuszczającą cieczy w dalsze warstwy siedzenia (zabezpieczoną na 

szwach). Dopuszczalne jest rozwiązanie zamiennie polegające na dostarczeniu auta wraz z zamontowanymi 

pokrowcami na oryginalną tapicerkę. Pokrowce muszą być zdejmowane, wykonane z materiału łatwo zmywalnego 

oraz  nieprzepuszczającego cieczy również w miejscach ewentualnych szwów. 



k) czujnik kontroli zapięcia pasów w przestrzeni kierowcy, czujnik niezamkniętych drzwi, niewyłączonych świateł 

l) Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego, 

m) Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem, automatyczne włączanie ( czujnik deszczu) 

o) Ogrzewanie szyb w tylnych drzwiach 

p) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń 

q) Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy 

r) Podsufitka tapicerowana 

s) Komputer pokładowy 

t) Gniazdo zasilania 12V w części pasażerskiej 

u) Uchwyty holownicze z przodu i tyłu pojazdu, 

v) Radio z instalacją i głośnikami z zestawem głośnomówiącym  

w) czujniki parkowania tył 

 

12. WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

a) Apteczka pierwszej pomocy 

b) Trójkąt ostrzegawczy 

c) Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym 

e) Pełnowymiarowe koło zapasowe 

f) Podnośnik wraz z narzędziami do wymiany kół pojazdu 

 

13. WYMIARY SAMOCHODU: 

a) Długość całkowita pojazdu minimum 5400 mm   

b) Szerokość wraz z lusterkami minimum 2000 mm  

c) Wysokość minimum 1950 mm  

d) Rozstaw osi minimum 3450mm  

e) Wysokość w przestrzeni pasażerskiej minimum 1350 mm   

 

14. GWARANCJA: 

a) Okres gwarancji na wszystkie podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące, nieograniczony przebiegiem 

b) Okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesiące, Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia 

okresu gwarancji powłoki lakierniczej przebiegiem nie mniejszym jednak niż 200 000 km 

c) Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy, nieograniczony przebiegiem 

d) Okres gwarancji i rękojmi na windę dla osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące. 

 

15. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

a) Wykonawca wraz z samochodem dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim,  



b) Autoryzowany serwis gwarancyjny dla oferowanego samochodu winien znajdować się w odległości nie większej niż 

do 100 km od siedziby Zamawiającego. 

c) Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gdzie dostarczy go Wykonawca po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu odbioru. Dostawa zrealizowana zostanie za pomocą autotransportera lub lawety. 

 



 
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ………………. 

 

Zawarta w dniu  …….  

pomiędzy: ………………………….. z siedzibą……………………… 

reprezentowaną przez: 

…… 

przy kontrasygnacie: 

………….. 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

……………………………………………………………………….  

zwanym dalej WYKONAWCĄ.  

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta na skutek postepowania prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) o numerze GOPS.26.1.2021 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, zwany dalej 

„samochodem”, „pojazdem” lub „przedmiotem umowy”. Zamawiający zobowiązuje się we 

własnym zakresie ubezpieczyć pojazd w ramach OC/AC a Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, w jakim terminie Zamawiający ma 

zakupić polisę ubezpieczeniową, aby Wykonawca bez przeszkód mógł zarejestrować oraz 

dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie wynikającym z przedmiotowej 

Umowy. 

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

3. Wykonawca zgodnie z ofertą, dostarczy fabrycznie nowy, nieużywany, samochód osobowy: 

marka ... , model ..., rok produkcji….., moc silnika…………., pojemność silnika……………, bez wad 

fizycznych i prawnych, nieobciążony prawami osób trzecich i uszkodzeń, o parametrach 

technicznych i wyposażeniu zgodnych z warunkami określonymi w specyfikacji warunków 



 

 

zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy 

(Załącznik nr 2 do SWZ). 

4. Wykonawca oświadcza, że oferowany samochód spełnia wymagania techniczne określone przez 

obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych i 

posiadających homologację zgodnie z ustawą o ruchu drogowym i obowiązujących aktów 

prawnych oraz jest wykonany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) i posiada świadectwo homologacji jako samochód 

osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym  osoby na wózku 

inwalidzkim) wydane przez ustawowo uprawniony organ. 

 

§ 2 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi: …zł (słownie: .. 

00/100 złotych) brutto, w tym podatek  VAT   …. zł (słownie: …  00/100 złotych) . 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały 

okres trwania umowy. 

3. Dane do faktury VAT: 

Nabywca: Gmina Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, NIP: 8691186401 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, 

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie  podpisanie protokołu odbioru 

końcowego bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa samochodu nastąpi w ciągu …… tygodni od momentu podpisania umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

(termin, o którym mowa powyżej, zgodny z terminem wskazanym przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rejestracji samochodu w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego, zarówno w przypadku dostawy pojazdu fabrycznie dostosowanego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, jak również w przypadku dostawy samochodu w formule rejestracji 

dwuetapowej. W celu dokonania rejestracji Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne 

pełnomocnictwa i dokumenty według wskazania Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby Zamawiającego 

za pomocą autotransportera lub lawety. Samochód musi zostać dostarczony wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi dokumentami. Koszty transportu, w tym koszty ubezpieczenia pojazdu podczas 

jego transportu ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca przed realizacją dostawy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o jej z co 

najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego, tj. 32-820 Szczurowa 

Szczurowa, ul. Rynek 3.  

6. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia do siedziby 



 

 

Zamawiającego kompletnego, zgodnego z wymaganiami i  zarejestrowanego  samochodu w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, wraz z niezbędnymi dokumentami w języku polskim, w 

szczególności:  

1) dowodem rejestracyjnym 
2) kartą pojazdu,  
3) świadectwem homologacji samochodu,  
4) dokumentami gwarancyjnymi samochodu,  
5) instrukcją obsługi, konserwacji oraz wyposażenia samochodu,  
6) instrukcją zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim i obsługi windy. 

7. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu umowy w terminie jest podpisany bez uwag protokół 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

8. Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

 

§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć samochód na 

własny koszt do siedziby Zamawiającego w sposób wskazany w §3 ust. 3 niniejszej Umowy. 

2. Odbioru końcowego samochodu dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego, w obecności co 

najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru końcowego 

samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przedmiotu umowy,  przeszkoli wskazanych  

pracowników Zamawiającego z obsługi windy na podstawie instrukcji obsługi, co zostanie 

potwierdzone protokołem z instruktażu.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru w szczególności wad lub usterek samochodu 

będącego przedmiotem dostawy lub braku pełnej dokumentacji,  Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych 

protokołem nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. W 

takim przypadku protokół stwierdzający wady zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres zgodny 

ze złożoną ofertą, tj.: 

a. Okres gwarancji na wszystkie podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące 
nieograniczony przebiegiem 

b. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesiące, ograniczony przebiegiem 
………. / nieograniczony przebiegiem*  (wybrać właściwe)  

c. Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy, nieograniczony 
przebiegiem 

d. Okres gwarancji i rękojmi na windę dla osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące. 
2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego odbioru bez uwag przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 



 

 

3. Wszystkie przeglądy wymagane w warunkach gwarancji w szczególności podwozia i zabudowy 

wykonywane są na koszt i ryzyko Wykonawcy, tj. Wykonawca w szczególności pokryje koszty 

przemieszczenia pojazdu do autoryzowanego serwisu producenta samochodu oraz koszty 

materiałów eksploatacyjnych i ich montażu/wymiany. 

4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w ciągu 7 dniu od daty wysłania zgłoszenia Wykonawcy usterki. Strony dopuszczają 

zgłoszenie usterki w formie mailowej. Wszystkie naprawy wykonywane muszą być w 

autoryzowanym serwisie producenta pojazdu, który nie może być zlokalizowany dalej niż 100 

km od siedziby Zamawiającego.  

5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do 

naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego, kary umowne wynoszące:  

a. 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

dostawie, w stosunku do terminu, o którym mowa w postanowieniu § 3 ust. 1 Umowy,  

b. 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

dostawie, objętej zastrzeżeniami w ramach odbioru jakościowego, w stosunku do terminu, o 

którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 4 Umowy, 

c. 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w 

naprawie gwarancyjnej  przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w 

postanowieniu § 5 ust. 4 Umowy.  

2. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

3. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie, za każdy przypadek naruszenia Umowy 

odrębnie i podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem, że suma kar umownych nie może 

przekroczyć poziomu 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Zapłata kary umownej, na podstawie postanowień Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia 

naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych na podstawie 

niniejszej Umowy kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej 

Umowie, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Przed dokonaniem 

potrąceń Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych 

kar umownych oraz przekaże Wykonawcy notę księgową. Kara umowna objęta notą 

obciążeniową będzie płatna w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia noty - chyba, że 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa będą w sposób odmienny regulowały dochodzenie 

należności z tytułu kar umownych. 

 

§ 7 

 PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca powierza wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………….                            (część (zakres) zamówienia 

objętego podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 



 

 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których 

wykonanie powierzył Podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

5. Wykonawca, w przypadku chęci dokonania zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, 

zobowiązuje się każdorazowo przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane 

identyfikujące podwykonawców i zakres przedmiotu Umowy objęty podwykonawstwem, co 

stanowić będzie podstawę ewentualnego dokonania zmiany Umowy zgodnie z § 8 ust. 4 

Umowy. 

6. W sytuacji zaistnienia po stronie Wykonawcy potrzeby wprowadzenia w okresie obowiązywania 

Umowy nowego (dodatkowego) podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące podwykonawcę i zakres 

zamówienia objętego podwykonawstwem oraz uzasadnić konieczność wprowadzenia nowego 

podwykonawcy, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany Umowy zgodnie z § 8 ust. 5 

Umowy. 

 

§ 8 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu. 

2. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany producenta/modelu samochodu dostarczanego 
na podstawie Umowy, bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 Umowy, pod warunkiem, że dostarczenie samochodu wskazanego w §1 ust. 3 
Umowy nie jest możliwe w terminie lub zakresie wynikającym z Umowy, z przyczyn o 
obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że: 
a) zmiana obejmować będzie dostawę samochodu o parametrach funkcjonalnych 

identycznych lub lepszych od parametrów funkcjonalnych samochodu objętego ofertą 
Wykonawcy; 

b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od 
Wykonawcy podmiot lub producenta samochodu lub autoryzowanego dystrybutora 
samochodu, potwierdzający, że proponowany samochód zamienny posiada parametry 
nie gorsze niż parametry samochodu objętego ofertą Wykonawcy oraz że przyczyny 
zmian nie są zależne od Wykonawcy wraz z opisem tych przyczyn; 

c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dane identyfikujące nowy samochód. 
2) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany części składowych 

samochodu (w tym windy), bez zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia o którym 
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, pod warunkiem że dostarczenie samochodu z częściami 
składowymi wynikającymi z oferty Wykonawcy nie jest możliwe w terminie lub zakresie 
wynikającym z Umowy, z przyczyn o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy, 
których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty oraz pod warunkiem, że: 

a) zmiana obejmować będzie dostawę samochodu zawierającego części składowe o 
parametrach funkcjonalnych identycznych lub lepszych od właściwości części 
składowych samochodu objętego ofertą Wykonawcy; 

b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument wystawiony przez niezależny od 
Wykonawcy podmiot lub producenta samochodu lub autoryzowanego dystrybutora 
samochodu lub producenta wind, potwierdzający, że części składowe proponowane 



 

 

przez Wykonawcę posiadają parametry funkcjonalne nie gorsze niż parametry 
funkcjonalne części składowych objętych ofertą Wykonawcy oraz że Wykonawca nie był 
w stanie przewidzieć przyczyn niemożliwości dostarczenia samochodu zawierającego 
części składowe objęte ofertą wraz z opisem tych przyczyn. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu realizacji 
dostawy w ramach Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy bez zmiany poziomu 
maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy w postaci: 
a) działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej 

staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można było 
przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny, pod 
warunkiem iż: 
i. działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę 

uprawdopodobnione za pomocą odpowiednich oświadczeń i dokumentów, 
ii. zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres działania siły 

wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy, 
iii. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej 

niezwłocznie, 
w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na skutek siły 
wyższej. Za działanie siły wyższej w rozumieniu niniejszego punktu uznaje się także 
okoliczności (skutki) powodowane wystąpieniem COVID-19, których to okoliczności 
(skutków) pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w 
normalnym zakresie, nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im 
przeciwstawić w sposób skuteczny. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia 
wykonywanej przez podwykonawcę, wskazanych w § 7 ust. 1 Umowy, każdorazowo w 
przypadku zmiany podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przez 
podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 5 
Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nowego podwykonawcy w okresie 
obowiązywania Umowy, przy spełnieniu wymogów określonych w § 7 ust. 6 Umowy, pod 
warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany poziomu maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz zmiany terminu realizacji dostawy 
oraz zmiany zakresu przedmiotowego dostawy oraz zmiany w sposobie realizacji Umowy; 

6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany poziomu maksymalnego wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa 
dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków i opłat 
mających bezpośrednie zastosowanie do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę, pod 
warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy, a zakres zmian 
wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa. 

 

 

§ 9 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 

1. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja będą sporządzane na piśmie i 

doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym 

lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany poniżej adres drugiej 

Strony. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą 

elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście 

lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską.  



 

 

2. Strony podają do informacji adresy do doręczeń:  

adres Zamawiającego: 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ 

ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa  

w formie elektronicznej na adres: gops@szczurowa.pl 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialną za realizację Umowy ze 

strony Zamawiającego jest : ………………………………, e-mail: …………………………, tel: 

…………………………… 

adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………… 

w formie elektronicznej na adres: ………………………………………………….. 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za realizację Umowy ze 

strony Wykonawcy jest : ………………………………, e-mail: …………………………, tel: …………………………… 

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu będą uważane za 

dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną 

doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. 

Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej 

jednokrotnie awizowanej przesyłki, a w przypadku poczty elektronicznej – w przypadku 

ponownego wysłania wiadomości w odstępie 1 dnia, następuje skutek doręczenia. 

4.  Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące odstąpienia od umowy, będą 

składane wyłącznie w formie pisemnej i pod rygorem nieważności doręczane drugiej Stronie 

osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej 

jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. 

 

 

 

§ 11 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: 

a. Wykonawca, pomimo otrzymania pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nadal nie 

wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie; 

b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy 

lub znacznej jego części uniemożliwiające mu należyte wykonanie umowy; 

c. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa. 

2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia. 

 

 

§ 10 

[Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe zawarte są w niniejszej umowie] 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczurowej, ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kancelariacygan.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Szczurowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora); 

b) ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, 

wypełnienia obowiązków związanych z archiwizowaniem dokumentów oraz spełnienia przez 

Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa 

polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze). 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, których uprawnienie dostępu do danych 

wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją 

zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, a także podmioty przetwarzające 

dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty 

dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz usługi 

pocztowe lub kurierskie). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, okres, w którym 

możliwe jest dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami umowy, oraz okres wynikający z 

obowiązujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej regulacji z zakresu 

postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją. 

6. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mają Państwo prawo: 

1) dostępu do treści danych, 

2) do sprostowania danych,  

3) do ograniczenia przetwarzania,  

4) do przenoszenia danych,  

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych 

odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody,  

7) do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). 

7. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa miejsca 

pracy, pozyskaliśmy od Państwa pracodawcy, z którym zawarta zostaje umowa na dostawę 

fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu 9 osobowego ( 8+1)  przystosowanego do przewozu 

osoby niepełnosprawnej w tym na wózku inwalidzkim. 

9. Państwa dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie 

podlegają profilowaniu. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 



 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

2. Integralną część  umowy stanowią:  opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Zał. Nr 2 – oferta Wykonawcy 

 



 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 
Numer postępowania GOPS-271-1/21 

  
OŚWIADCZENIE 

 
 
Podmiot składający oświadczenie:  
 
…………………………………………………………………………….................  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)  
 
reprezentowany przez:  
…………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko oraz podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie: Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby * 

* niepotrzebne skreślić 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp),  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA SAMOCHODU 9 

OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH 

PROJEKTU "USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA 

DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH", oświadczam, 

co następuje: 

 

 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

a) art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7  ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………................ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki: ……………………………………………………………………………………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………Wyjaśniam 

fakty i okoliczności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  2 ustawy Pzp.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………… 

Podjąłem następujące kroki, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt.  3 ustawy Pzp.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

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. 

 

 

 

!UWAGA!  

Oferta pod rygorem nieważności musi zostać sporządzona w formie 

elektronicznej ( tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

 



 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 

29.20.2021 r. 

numer postępowania: GOPS-271-1/21 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu "usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz 

poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych". 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania  

od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi 

przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

Pytanie 1: 

Jaki średni roczny przebieg samochodu przewiduje Zamawiający? Informacja ta jest 

potrzebna do skalkulowania przeglądów. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie jest w stanie podać przewidywanego rocznego przebiegu, gdyż zależy on od 

wielu czynników zewnętrznych na których wystąpienie Zamawiający nie ma wpływu.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści samochód o długości minimum 5339 mm? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści samochód o rozstawie osi minimum 3300 mm? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Barbara Domagała 

/-/ 

Kierownik Zamawiającego 



 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 

02.11.2021 r. 

numer postępowania: GOPS-271-1/21 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Wyjaśnienia do SWZ nr 2 oraz modyfikacja SWZ nr 1 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu "usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz 

poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych". 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania  

od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi 

przez Zamawiającego oraz informacją o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

znajdują się poniżej. 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert do 04.11.2021  

Odpowiedź : 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Szczegółowe 

informacje w tym zakresie znajdują się w części pisma dotyczącej modyfikacji SWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w paragrafie 5 punkt 3. polegającym na 

dopisaniu " oraz koszty materiałów eksploatacyjnych i ich montażu/wymiany - Z 

WYŁĄCZENIEM ELEMENTÓW NIE WSKAZANYCH W PROGRAMIE PRZEGLĄDÓW. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisów umowy we wskazanym zakresie. 

 

Pytanie 3: 

Czy zmawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy polegającą na dodaniu "W okresie gwarancji 

wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 7 

dniu od daty wysłania zgłoszenia Wykonawcy usterki - W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH 

BRAKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH OKRES TEN MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU NA WNIOSEK 

WYKONAWCY. 
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Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany zapisów umowy dotyczących wydłużenia 7 

dniowego terminu naprawy. Szczegółowe informacje dot. wprowadzonej zmiany znajdują się 

w części pisma dotyczącej modyfikacji SWZ. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  dokonuje modyfikacji SWZ w 

poniższym zakresie: 

a) Dotychczasową treść § 5 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, zastępuje się 

następującą: 

W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą na koszt i 

ryzyko Wykonawcy w ciągu 7 dniu od daty wysłania zgłoszenia Wykonawcy usterki, 

Zamawiający w odpowiedzi na umotywowany wniosek Wykonawcy, może wyrazić 

zgodę na przedłużenie  terminu naprawy, w przypadku zaistnienia okoliczności za 

wystąpienie których Wykonawca nie ponosi winy, np. brak dostępnych na rynku części 

samochodowych, niezbędnych do dokonania naprawy. Strony dopuszczają zgłoszenie 

usterki  oraz wniosku o przedłużenie terminu naprawy w formie mailowej. Wszystkie 

naprawy wykonywane muszą być w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu, 

który nie może być zlokalizowany dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.  

b) Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert, jak poniżej: 

Termin składania ofert z dnia 03.11.2021 r.  godz. 14:00 na dzień 05.11.2021 r. godz. 

14:00. 

Termin otwarcia ofert z dnia 03.11.2021 r.  godz. 15:30 na dzień 05.11.2021 r.  godz. 

15:30. 

c) Zamawiający zmienia również termin związania ofertą na następujący: 03.12.2021 r. 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. 



Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w

ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019487

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 3

1.4.2.) Miejscowość: Szczurowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-820

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 671 31 20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@szczurowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gops.szczurowa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253775/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 14:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00246799/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-03 14:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253775/01 z dnia 2021-11-02

2021-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Po zmianie: 
2021-11-05 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-03 15:30

Po zmianie: 
2021-11-05 15:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-02

Po zmianie: 
2021-12-03

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253775/01 z dnia 2021-11-02

2021-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 

03.11.2021 r. 

numer postępowania: GOPS-271-1/21 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Modyfikacja SWZ nr 2 

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. Dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu "usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz 

poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych". 

 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  dokonuje modyfikacji SWZ w 

poniższym zakresie: 

1. Dotychczasową treść § 5 Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy, zastępuje się 

następującą: 

§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres zgodny 

ze złożoną ofertą, tj.: 

a. Okres gwarancji na wszystkie podzespoły mechaniczne minimum 24 miesiące 
nieograniczony przebiegiem – z wyłączeniem  materiałów eksploatacyjnych. 

b. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą minimum 36 miesiące, ograniczony przebiegiem 
………. / nieograniczony przebiegiem*  (wybrać właściwe)  

c. Okres gwarancji na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy, nieograniczony przebiegiem 
d. Okres gwarancji i rękojmi na windę dla osób niepełnosprawnych minimum 24 miesiące. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego odbioru bez uwag przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Wszystkie przeglądy wymagane w warunkach gwarancji, określonych w dokumentach 

gwarancyjnych, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt. 4 Umowy, w szczególności podwozia i 

zabudowy wykonywane są na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przeglądy gwarancyjne wykonywane 

muszą być w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu ( dalej autoryzowany serwis) 

wskazanym przez Wykonawcę. 

4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w  autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę w ciągu 7 dniu od daty 

wysłania zgłoszenia Wykonawcy usterki. Zamawiający w odpowiedzi na umotywowany wniosek 
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Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie  terminu naprawy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności za wystąpienie których Wykonawca nie ponosi winy, np. brak dostępnych na rynku 

części samochodowych, niezbędnych do dokonania naprawy. Strony dopuszczają zgłoszenie 

usterki  oraz wniosku o przedłużenie terminu naprawy w formie mailowej.  

5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do 

naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu. 

6. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 3 oraz 4 autoryzowany serwis znajdował się 

będzie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca  w każdym przypadku pokryje 

koszty transportu pojazdu do i z serwisu, w przypadku gdy serwis będzie znajdował się do 100 

km. od siedziby Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty przemieszczenia pojazdu do serwisu, 

jeżeli przemieszczenie to będzie wymagało użycia lawety. 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  

 

 

 

Barbara Domagała 

/-/ 

Kierownik Zamawiającego 

 


