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1. Zamawiający
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP: 778-13-46-888
Internet: http://www.umww.pl
tel. 61 626 67 00
Biuro Zamówień Publicznych
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1034
tel. 61 626 70 80
ADRES DO KORESPONDENCJI
elektroniczna skrytka podawcza (ePUAP)
/umarszwlkp/SkrytkaESP
poczta elektroniczna
zamowienia@umww.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
1)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019,
poz. 1843 – dalej „pzp”) wraz z aktami wykonawczymi,

2)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1145 ze
zm.),

3)

art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
zamówienia jest dostawa 14 szt. ambulansów drogowych na potrzeby Województwa
Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu.

3.1. Przedmiotem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1.1. do SIWZ (Część I zamówienia), załącznik nr 1.2. do SIWZ (Część
II zamówienia) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Kod CPV: 34114121-3 Karetki
Kod CPV: 34114000-9 Pojazdy specjalne
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zamówienia podzielony jest na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną
ilość Części zamówienia.

3.2. Przedmiot

1) Część nr 1 – dostawa 6 ambulansów drogowych typu A (ambulans do transportu pacjentów)
na potrzeby UMWW w Poznaniu w tym: 5 ambulansów typ A2 odpowiednich do transportu
więcej jak jednego pacjenta w tym jednego na noszach oraz 1 ambulansu typ A2
odpowiedniego do transportu więcej jak jednego pacjenta w fotelach. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ.
a) oferowane ambulanse muszą spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie
PN-EN 1789+A2:2015 wprowadzającej EN 1789:2007+A2:2014, IDT typ ambulansu A
(ambulans do transportu pacjentów) i aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1865 dla sprzętu
medycznego (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego
postępowania.
b) Warunku gwarancji:
- minimalny okres gwarancji na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru,
bez ograniczenia limitu kilometrów - 24 miesiące.
- minimalny okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu, sprzęt
medyczny oraz pozostałe wyposażenie zamontowane w ambulansie - 24 miesiące.
- minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia - 60 miesięcy.
- minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą - 24 miesięcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie
działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu
ambulansów oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług
technicznych, eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
d) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015 poz. 1475), na ambulans
sanitarny;
e) Ambulanse muszą odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022 ze zm.);
f) Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia
rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny sanitarny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zamawiającego.
g) Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi
dokumentami Wykonawca o ile jest to niezbędne zobowiązany jest do współpracy z
Zamawiającym do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje
państwowe (np.: Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, NFZ).
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h) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć:
- deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego
potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN
1789+A2:2015 w zakresie ambulansów typu C oraz zgodność wyposażenia
medycznego z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865;
- deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789+A2:2015 oraz
aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę
notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) ;
- ważne świadectwa homologacji dla pojazdów skompletowanych wydane na
podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie
dokumentu wystawionego przez właściwy urząd – dwie strony – bez dodatkowych
załączników tj. np. karta wzoru podpisów);
2) Część nr 2 – dostawa 8 ambulansów drogowych typu C na potrzeby UMWW w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ.
a) Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PNEN 1789+A2:2015 wprowadzającej EN 1789:2007+A2:2014, IDT typ ambulansu C (zespół
specjalistyczny) i aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego (lub
norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania.
b) Warunku gwarancji:
- minimalny okres gwarancji na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru,
bez ograniczenia limitu kilometrów - 24 miesiące.
- minimalny okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu, sprzęt medyczny
oraz pozostałe wyposażenie zamontowane w ambulansie - 24 miesiące.
- minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia - 84 miesięcy.
- minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą - 36 miesięcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu obsługi dla personelu medycznego w zakresie
działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu
ambulansów oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług
technicznych, eksploatacji, napraw w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania
dowodzenia /SWD/ składającego się z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego
tabletu wraz z podstawą /stacją dokującą/ i przegubowym uchwytem, bez utraty gwarancji
producenta pojazdu. Obowiązkowo mocowania dla SWD PRM.
e) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane
na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i
przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015 poz. 1475), na ambulans
sanitarny.
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f) Ambulanse muszą odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 poz. 2022 ze zm.);
g) Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia
rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny sanitarny na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zamawiającego.
h) Po dostarczeniu ambulansu wraz z wyposażeniem oraz wszelkimi wymaganymi
dokumentami Wykonawca o ile jest to niezbędne zobowiązany jest do współpracy z
Zamawiającym do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje
państwowe (np.: Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, NFZ).
i) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć:
- deklaracje zgodności CE wystawione zgodnie z przepisami prawa polskiego
potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN
1789+A2:2015 w zakresie ambulansów typu C oraz zgodność wyposażenia medycznego
z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865;
- deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789+A2:2015 oraz
aktualnie obowiązującą normą PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę
notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) ;
- ważne świadectwa homologacji dla pojazdów skompletowanych wydane na podstawie
przepisów aktualnie obowiązujących (wystarczającym będzie załączenie dokumentu
wystawionego przez właściwy urząd – dwie strony – bez dodatkowych załączników tj.
np. karta wzoru podpisów);
- schemat graficzny oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony
lewej i prawej przedziału medycznego oraz widok zabudowy ściany działowej pomiędzy
kabiną kierowcy a przedziałem medycznym;
UWAGA: Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz opisie przedmiotu zamówienia.
3.3. Zamawiający

wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszej SIWZ.

3.4. Zamawiający nie

przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 pzp.

3.5. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający nie

przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.7. Zamawiający nie

przewiduje aukcji elektronicznej.

3.8. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.9. Zamawiający nie

przewiduje zastrzeżenia o którym mowa w art. 36a ust. 2 pzp.

3.10.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp.

3.11.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
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Zamawiający nie określa czynności, przy których realizacji wymagane jest od wykonawcy lub
podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie umowy o pracę.

3.12.

Koszty udziału w postępowaniu, w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z
zastrzeżeniem okoliczności przewidzianej w art. 93 ust. 4 ustawy.

3.13.

Źródło współfinansowania: Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz
zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w
województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania 9.1. Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

3.14.

4. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4.1.

Wykonawca, zgodnie z dodatkowym kryterium oceny ofert (pkt 13.2. c) SIWZ) może dokonać
skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli dotyczące przedmiotowego
zakresu Wykonawca składa w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4.2.

5. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art.24 ust.5 pkt 1–8
pzp.

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadają zdolności techniczne i zawodowe do
wykonania zamówienia.

5.2.

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie
przedłożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6 SIWZ, na zasadzie „spełnia”
albo „nie spełnia” wymaganego warunku.

5.3.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych
i zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę co najmniej:
1) Dla Części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,
2) Dla Części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu C,
- wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA 1
Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie
wykazane dostawy muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie dostaw poprzez
podanie danych wymaganych przez Zamawiającego.
UWAGA 2
W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed
upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w
ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie
zakończone i które spełniają warunki określone w pkt. 5.3.
UWAGA 3
Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli
poszczególne dostawy spełniają warunki określone w pkt. 5.3.
UWAGA 4
Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 5.3.,
może wykazać jego spełnienie na podstawie jednej bądź wielu zrealizowanych lub realizowanych
umów.
UWAGA 5
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, określonego
powyżej polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
UWAGA 6
W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww.
warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano
kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5.4.

Zamawiający wykluczy z postępowania:
1)

na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
a)

pkt 12 ustawy pzp - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b)

pkt 13 ustawy pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
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art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c)

pkt 14 ustawy pzp - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b);

d)

pkt 15 ustawy pzp - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;

e)

pkt 16 ustawy pzp - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)

pkt 17 ustawy pzp - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g)

pkt 18 ustawy pzp - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h)

pkt 19 ustawy pzp - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu;

i)

pkt 20 ustawy pzp - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

j)

pkt 21 ustawy pzp - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
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października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);

2)

k)

pkt 22 ustawy pzp - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l)

pkt 23 ustawy pzp - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5
a)

pkt 1 ustawy pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

b)

pkt 2 ustawy pzp – wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

c)

pkt 3 ustawy pzp – wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt. 5.4.1)
lit. c), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy pzp. z:
ca) zamawiającym,
cb) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
cc) członkami komisji przetargowej,
cd) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d)

pkt 4 ustawy pzp – wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1–4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;

e)

pkt 5 ustawy pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
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niższą niż 3000 złotych;
f)

pkt 6 ustawy pzp - wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
wykroczenie, o którym mowa w lit. e);

g)

pkt 7 ustawy pzp - wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

h)

pkt 8 ustawy pzp - wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w pkt. 5.4.1) lit. d), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.5.

Zamawiający zbada, czy wobec podmiotu udostępniającego Wykonawcy zdolność techniczną lub
zawodową lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie zachodzą podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy pzp.

5.6.

Procedura sanacyjna - samooczyszczenie
1)

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 pkt 1-8 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2)

W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca jest zobowiązany do
wypełnienia stosownych rubryk na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, zwany dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, a następnie, zgodnie z art. 26
ust. 1 ustawy pzp, do złożenia dowodów, o których mowa w ppkt. 1) w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego w wezwaniu.

3)

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w ppkt. 1), za
wystarczające.
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia
że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
DOKUMENTY SKŁADANE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT:
6.1.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument.
Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z dnia
05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (DZ.U. UE L 3 z 06.01.2016 r. str. 16).
6.1.1.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
6.1.2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych
podmiotów.
6.1.3.

6.1.4.

Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

Wykonawca wypełnia jednolity dokument, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu
może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod
adresem: https://espd.uzp.gov.pl lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.
6.1.5.

W celu wypełnienia jednolitego dokumentu, korzystając z serwisu eESPD, należy wykonać
kolejno następujące czynności:
6.1.6.

pobrać na dysk lokalny plik jednolitego dokumentu w formacie XML, stanowiący Załącznik
nr 3 do SIWZ;
a)

b)

w pytaniu „Kim jesteś?” zaznaczyć opcję „Jestem wykonawcą”;

c)

w pytaniu „Co chcesz zrobić?” zaznaczyć opcję „zaimportować ESPD”;

d)

załadować z dysku lokalnego pobrany plik jednolitego dokumentu;

w pytaniu „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?” wybrać państwo
Wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania jednolitego dokumentu.
e)

Po utworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę jednolitego dokumentu w postaci
dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6.1.7.

6.2.

W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dołączenia do oferty
dokumentów, które określają w szczególności:
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1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
2)
3)
6.3.

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Instrukcja wypełniania JEDZ
Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Pełna
instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest również na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
6.3.1.

6.3.2.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV sekcji  i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Zgodnie z instrukcją wypełniania
JEDZ zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje w
Części IV możliwość złożenia przez wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na
niewypełnianie dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez zamawiającego. Tym samym, w
przypadku takiego zastrzeżenia zamawiającego, wykonawca nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej
(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego,
warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona co do zasady
na dalszym etapie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez
wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art.
26 ust. 1 pzp).
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ zgodnie oraz w zakresie opisanym w
instrukcji wypełniania jednolitego dokumentu.

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT
6.4.

W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy pzp
(w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp),
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według
wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa
w niniejszym punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę.

6.5.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy, zgodnie z
którym Zamawiający może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
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6.6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów w celu:
- wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
- potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego.
1)

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - wykazu wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, których
przedmiotem była dostawa co najmniej:
- Dla Części I zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu A,
- Dla Części II zamówienia – dwóch ambulansów drogowych typu C,
- wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.

2)

w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o
których mowa w pkt 5.4.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o
których mowa w niniejszym punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie składających ofertę.

a)

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,
14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

c)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
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lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp;

e)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności – oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ;

f)

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie złożone
na zał. nr 8 do SIWZ;

g)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp– oświadczenie złożone na
zał. nr 8 do SIWZ;

h)

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp –
oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ;

i)

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1170) – oświadczenie złożone na zał. nr 8 do SIWZ.

3)

w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego – Wykonawca złoży szczegółową specyfikację techniczną oferowanego
ambulansu, zgodnie z załącznikiem nr 11.1. do SIWZ (dla Części I zamówienia) oraz
załącznikiem nr 11.2. do SIWZ (dla Części II zamówienia).
UWAGA!
Wykonawca w załączniku nr 11.1., 11.2. do SIWZ wypełnia wszystkie wskazane pola
przedmiotowego załącznika, odpowiednio dla Części na którą złożył ofertę.

6.7.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2):
1)

lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1
pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;
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2)

lit. b-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7.1) i pkt. 6.7.2) lit. b), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt 6.7.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.

6.9.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 6.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt 6.8. ma odpowiednie zastosowanie.

6.10. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.11. Wykonawca

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 6.6.2) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis
pkt 6.8. zdanie pierwsze ma odpowiednie zastosowanie.

6.12. W

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.6.1), pkt. 6.6.2), pkt. 6.7. – 6.10. w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W
takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

6.13. W

przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
6.6.1), pkt. 6.6.2), pkt 6.7. - 6.10., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
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pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
6.14. Jeżeli

będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.15. Jeżeli

wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.16. Dokumenty

lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.17. Poświadczenia

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.

6.18. Poświadczenie

za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o
której mowa w pkt. 6.16., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126 ze zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.19. Dokumenty

6.20. Jeżeli

wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.21. Wykonawca

może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.22. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6.23. Z

dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 6.22. muszą wynikać w szczególności
informacje, o których mowa w pkt. 6.2.

6.24. Zamawiający

ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy pzp i ust.
5 pkt. 1-8 ustawy pzp.

6.25. Wykonawca,

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.26. Jeżeli

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w pkt. 6.21., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt. 6.21.

6.27. Wykonawca,

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych
podmiotów. JEDZ powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
ten podmiot.

6.28. Wykonawca,

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu i na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w pkt 6.6.2).
Wykonawca będzie zobowiązany również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt
6.6.1).

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY PRZEZ DWA
LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW
6.29. Wykonawcy

mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że
taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

1)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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2)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowny dokument
(pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;

3)

oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);

4)

wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
pełnomocnik pozostałych.

6.30. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Zamawiający będzie oceniał, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy pzp.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym podpisany odpowiednio przez każdy z podmiotów wspólnie
ubiegający się o zamówienie publiczne w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy.

6.31. Formularz

INFORMACJA NA TEMAT UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW
6.32. Wykonawca może powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcy.

6.33. Zamawiający

żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

6.34. Jeżeli

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

6.35. Wykonawca,

który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi podać w
jednolitym dokumencie, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców. Należy
wypełnić odpowiednio załącznik nr 3 do SIWZ – jednolity dokument. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać
w jednolitym dokumencie na pytanie: „Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?” – „NIE” lub inne podobne sformułowanie.
Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt załącznika nie wypełniony (puste pole), Zamawiający
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
UWAGA
Zamawiający nie żąda jednolitych dokumentów (JEDZ) dotyczących podwykonawców oraz nie
bada braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania.

6.36. Informacje dodatkowe o
1)

podwykonawstwie:

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności,
których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania,
uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne.
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2)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej
wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.

3)

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

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.
7.1.

Informacje ogólne
7.1.1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

7.1.2.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) MiniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej (e-mail): zamowienia@umww.pl

7.1.3.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Wojciech Suszka

7.2.

7.1.4.

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

7.1.5.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

7.1.6.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150
MB.

7.1.7.

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

7.1.8.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi
Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
7.2.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
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Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID
postępowania).
7.2.2.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia@umww.pl

7.2.3.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki.

7.2.4.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt. 7.2.2. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz.
1126 ze zm.).

7.2.5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

7.2.6.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone będą na stronie internetowej:
https://www.umww.pl/

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1) Dla Części I zamówienia - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
2) Dla Części II zamówienia - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium jest wnoszone odrębnie dla każdej części zamówienia. Wykonawca, który składa
ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może wnieść wadium w wysokości sumy kwot
wadium wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia,
wybranych przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby z treści dokumentu wadialnego
lub przelewu jednoznacznie wynikało, jakiej części zamówienia wadium dotyczy. W
przypadku niezgodności sumy kwot wniesionego wadium z ilością części zamówienia, na
które wykonawca złożył oferty oraz braku możliwości jednoznacznego przypisania wadium
do poszczególnych części oferty, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b
Pzp).

8.2.

Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wnosi wadium w:
1)

pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego PKO 47 1020 4027 0000 1502 0400 8058
z podaniem tytułu: „Wadium – Dostawa 14 karetek dla Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu – Część ….”;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;
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4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.
Dz.U. z 2020r., poz. 299).

8.3.

W przypadku wadium wnoszonego w formach wymienionych w pkt. 8.2.2) – 8.2.5), treść
dokumentu wadium musi zawierać wszystkie przesłanki artykułu 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

8.4.

Wadium w formie, o której mowa w pkt. 8.2.1), zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie
zaksięgowane przez Bank na rachunku, o którym mowa w ww. punkcie, przed upływem terminu
składania ofert.

8.5.

Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze
pisemne żądanie, z ważnością na okres terminu związania ofertą) należy, przed upływem terminu
składania ofert, złożyć w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem
kwalifikowanym przez wystawiającego poręczenie lub gwarancje.

8.6.

Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych
ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności
ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

8.7.

Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 8.2.2) – 8.2.5) musi:
1)

wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub
poręczenia);

2)

wskazywać beneficjenta – Województwo Wielkopolskie
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

3)

określać termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres
związania ofertą),

4)

określać kwotę poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),

5)

gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze
pisemne żądanie,

6)

wskazywać przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46
ust. 4a oraz ust. 5 ustawy,

7)

określać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium
w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego
pisemnego zobowiązania do zapłaty.

z

siedzibą

Urzędu

8.8.

Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt. 8.2.2) 8.2.5), nie zawierające zobowiązań, o których mowa wyżej – spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

8.9.

Klauzula zabroniona w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych:
Gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści zapisu lub zapisu o podobnej
treści/znaczeniu:
„Gwarancja/poręczenie
wygasa
w
przypadku,
gdy
oryginał
gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania
gwarancji/poręczenia” – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy.
Zwolnienie Gwaranta, przed upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań
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wynikających z udzielonej gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia
beneficjenta/Zamawiającego o zwolnieniu Gwaranta ze wszelkich zobowiązań.
9. Termin związania ofertą
9.1.

Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 07.09.2020r.

9.2.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe na zasadach określonych w art.85 pzp.

10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1.

Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy. Wykonawca określa w
formularzu ofertowym te Części zamówienia na które składa ofertę wypełniając odpowiednio
pola formularza ofertowego w zakresie ceny, pozostałych kryteriów oceny ofert oraz innych
danych wymaganych w przedmiotowym formularzu.

10.2.

Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:
10.2.1.

ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ;

10.2.2.

jednolity europejski dokument zamówienia;

10.2.3.

pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany
przez Pełnomocnika;

10.2.4.

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

10.2.5.

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy – dokumenty określone w pkt. 6.2.

10.2.6.

dowód wniesienia wadium (zgodnie z pkt. 8).

10.3.

Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.4.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.2.3. i 10.2.4. musi zostać złożone w formie
elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku,
gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w
formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym
dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym [art. 97 § 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.)]. Wówczas
do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez
notariusza w formie elektronicznej.

10.5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne Części zamówienia.

10.6.

Ofertę wraz z dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

10.7.

Dokumenty lub oświadczenia są składane w postaci zgodnej z § 14 ust. 2, 3, 4 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).
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10.8.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

10.9.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem informacji „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
UWAGA
Jak zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP
74/05), Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany do badania skuteczności dokonanego przez
Wykonawcę zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji, a w przypadku
stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji podlega
wyłączeniu.
Dlatego Zamawiający, oceniając złożone przez Wykonawcę uzasadnienie, będzie się kierował
licznym orzecznictwem, w tym wyrokami:
1) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd
50/14, „Tajemnica przedsiębiorcy, będąca wyjątkiem od zasady jawności umów zawieranych
przez jednostki sektora finansów publicznych, nie może być interpretowana w sposób
rozszerzający, gdyż naruszałoby to przewidziane w art. 61 Konstytucji RP oraz u.d.i.p. prawo do
informacji o działaniach władzy publicznej organów władzy publicznej oraz osób pełniących
funkcje publiczne. Warunkiem koniecznym do uznania istnienia tajemnicy przedsiębiorcy jest
wskazanie konkretnych, posiadających wartość gospodarczą należących do niego informacji,
które mają korzystać z poufności”;
2) Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt KIO 1833/14, „(…)
tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi informacja a nie dokument, w którym ją zawarto.
Zamieszczenie w dokumencie skrawka informacji posiadającej walor tajemnicy przedsiębiorstwa
nie czyni całego dokumentu objętym tajemnicą przedsiębiorstwa. (…) Zamawiający - w razie
nadużycia uprawnienia do zastrzeżenia informacji z całą konsekwencją powinien eliminować
takie praktyki.)”; Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15,
„Zamawiający, ze względu na priorytet zasady jawności, nie może chronić całego pliku
dokumentów, jeżeli jedynie kilka informacji tam zawartych może być objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa. Dlatego wykonawca powinien wyraźnie wskazać, które informacje, i dlaczego,
są objęte taką tajemnicą”.

10.10.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

10.11.

Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1.

11.2.

11.3.

Złożenie oferty
11.1.1.

Oferty można składać do dnia 10.07.2020 r., do godz. 08:00

11.1.2.

Wykonawca składa ofertę (Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W Formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

11.1.3.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: .pdf lub .doc lub .docx i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został
opisany w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

11.1.4.

Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

11.1.5.

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

Otwarcie ofert
11.2.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część
A, salka konferencyjna.

11.2.2.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

11.2.3.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

11.2.4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta zostanie
zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1.

Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

12.2.

Stawka podatku od towarów i usług (VAT), uwzględniona w cenach jednostkowych brutto musi
zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

12.3.

Cena w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i
sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
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12.4.

Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy. Cena
musi być podana w oznaczonym miejscu formularza ofertowego cyfrowo w złotych (kwota
brutto), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

12.5.

Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych).

12.6.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

12.7.

Cena ofertowa ogółem brutto stanowi sumę wartości elementów składowych stanowiących
przedmiot zamówienia publicznego określonego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
wzorem umowy, SIWZ oraz pozostałą dokumentacją przetargową.

12.8.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

12.9.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie poinformuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Zamawiający
będzie rozumiał jako brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, chyba że co
innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1.

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto (C) – waga 60%
Serwis posprzedażny (S) – waga 30%
Skrócony termin realizacji zamówienia (T) – waga 10%

13.2.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o wskazane w pkt 13.1. kryteria oceny ofert:
a) „Cena oferty” – C
Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty dla
poszczególnych Części zamówienia.
Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:
Cn
---- X 60 = C
Co
gdzie:
Cn – najniższa cena zamówienia spośród ocenianych ofert dla poszczególnych Części
zamówienia,
Co – cena oferty ocenianej dla poszczególnych Części zamówienia,,
C – ilość punktów w kryterium cena dla poszczególnych Części zamówienia.
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b) „Serwis posprzedażny” – S
Ocena w przedmiotowym kryterium oceny ofert dla poszczególnych Części
zamówienia, zostanie dokonana na podstawie określonego w ofercie oświadczenia woli
złożonego przez Wykonawcę.
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostaną przyznane wg poniższej tabeli:
Lp.

Serwis posprzedażny
ambulansu do ilości
kilometrów

Liczba punktów

1.

80.000 km

30 pkt.

UWAGA 1:
Zamawiający zastrzega, iż serwis posprzedażny dokonywany będzie w
autoryzowanej stacji obsługi producenta na terenie całej RP. Co najmniej jedna
Autoryzowana stacja obsługi producenta samochodu bazowego musi znajdować się
na terenie województwa Wielkopolskiego.
Pod pojęciem „Serwis posprzedażny” Zamawiający rozumie zobowiązanie
Wykonawcy do następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego w ramach
swojego wynagrodzenia tj. zaoferowanej ceny oferty:
1) dokonywania na własny koszt wszelkich napraw samochodów w szczególności
wymiany w zakresach mechanicznym, hydraulicznym, elektronicznym,
elektrycznym (wszystko) części/podzespołów/płynów itp. z wyjątkiem paliwa,
AdBlue, oraz płynu do spryskiwaczy – Wykonawca dokonuje w przypadku ich
awarii, zużycia lub określonego przez producenta części/podzespołów/płynów
czasookresu lub przebiegu kilometrów po którym podlegają wymianie;
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany określonych części/podzespołów/płynów
na zalecane przez producenta samochodu;
2) doprowadzenia całego samochodu na własny koszt do pełnej sprawności
technicznej i użytkowej (po każdorazowej naprawie lub serwisie);
3) dokonywania na własny koszt wszelkich serwisów wynikających z czasokresu
użytkowania samochodów lub z liczby przejechanych kilometrów, zgodnie z
zaleceniami producenta samochodów;
UWAGA 2:
Zamawiający zastrzega, iż przeglądy okresowe dokonywane będą dla każdego
zakupionego ambulansu co 10.000 km (8 przeglądów) w autoryzowanej stacji
obsługi producenta na terenie całej RP. Podczas przeglądu okresowego Wykonawca
zobowiązany jest wymienić każdorazowo olej silnikowy, wszystkie filtry znajdujące
się w samochodzie oraz dokonać pełnego przeglądu serwisowego samochodu.
UWAGA 3:
Wykonawca nie proponując Zamawiającemu „Serwisu posprzedażnego” (w zakresie
określonym w UWADZE 1 i 2) lub proponując mniejszą liczbę kilometrów niż
wskazana przez Zamawiającego w przedmiotowym kryterium oceny ofert otrzyma zero
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punktów W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie uznana za ważną i zostanie
poddana ocenie przez Zamawiającego.
UWAGA 4:
Wykonawca wskazując w ofercie większą liczbę kilometrów „Serwisu posprzedażnego”
niż 80.000 otrzyma 30 pkt.
c) „Skrócony termin realizacji zamówienia” – T
Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert dla poszczególnych Części
zamówienia, zostaną przyznane na podstawie określonego w ofercie skróconego
terminu realizacji zamówienia (punkt 3. formularza ofertowego) na cały zakres
oferowanego przedmiotu zamówienia. Podstawowy termin realizacji zamówienia dla
poszczególnych Części zamówienia Zamawiający określa na okres do 90 dni licząc
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu realizacji zamówienia, w stosunku do
okresu podstawowego będzie punktowane wg poniższej tabeli.

Lp.

Okres realizacji zamówienia
w przedziale:

Liczba punktów

1.

od 71 do 90 dni

0 pkt.

2.

od 51 dni do 70 dni

3 pkt.

3.

od 31 dni do 50 dni

6 pkt.

4.

30 dni i mniej

10 pkt.

Ocena przedmiotowego kryterium oceny ofert zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do
SIWZ) dla każdej z Części postępowania na którą Wykonawca złożył ofertę.
UWAGA 1:
Wykonawca nie wskazując w formularzu oferty ilości dni otrzyma liczbę punktów
równą 0 pkt. W takim przypadku Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona przedmiot
zamówienia w terminie podstawowym (do 90 dni), a oferta Wykonawcy zostanie uznana
jako ważną i zostanie poddana ocenie przez Zamawiającego.
UWAGA 2:
Wykonawca nie może podać większej liczby dni niż określona przez Zamawiającego tj.
90. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako oferta niezgodna z
treścią SIWZ.
UWAGA 3:
Wskazując mniejszą liczbę dni niż 30 Wykonawca otrzyma 10 pkt.
UWAGA 4:
W przypadku gdy Wykonawca w przedmiotowym kryterium oceny ofert poda inne dane
niż liczba dni np. ilość miesięcy i/lub ilość lat i/lub wskaże inny okresu realizacji
zamówienia, Zamawiający jeżeli będzie to możliwe przeliczy podaną wartość na liczbę
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dni w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli przeliczenie takie nie będzie
możliwe Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie
podstawowym (do 90 dni), a oferta Wykonawcy zostanie uznana za ważną i zostanie
poddana ocenie przez Zamawiającego.
13.3.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
ramach kryteriów oceny ofert dla poszczególnych Części zamówienia:
Liczba punktów = C + S + T
oraz spełni pozostałe postawione w SIWZ warunki.

14. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
14.1.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
danych zawartych w ofercie.

14.2.

W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu zostanie wyłoniona oferta złożona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.

14.3.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę.

14.4.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie
umowy o pracę.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
17.1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.

17.2.

Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art.179 – 198g pzp.

17.3.

Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje
odwołanie.

17.4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
17.5.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu,
w terminie:
1)

10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie pzp,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2)

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

3)

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.6.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.7.

Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców,
danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu).
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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze
zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61714 Poznań.
1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań, przez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub
e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązek
prawny ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku
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dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o:
- art. 8 ustawy Pzp,
- art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem 3a i 3b ustawy Pzp,
- art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,
- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.),
- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez
5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na
dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały
one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
1.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w
art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z powyższego 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) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w
art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21
RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (przetwarzanie
danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp,
do upływu terminu do ich wniesienia.
Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej
dalej ustawą Pzp
Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w inny sposób dostępny
dla osoby, której dane dotyczą.
Opierając się na zapisach art. 8a ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o
których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Na mocy art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Na podstawie art. 97 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.
Zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
19. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
19.1.

Załącznik nr 1.1., 1.2., – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ);

19.2.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;

19.3.

Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ w formie elektronicznej .xml

19.4.

Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ;

19.5.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

19.6.

Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw;

19.7.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy (Istotne postanowienia umowy);

19.8.

Załącznik nr 8 – Oświadczenie;

19.9.

Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania;

19.10.

Załącznik nr 10 – Klucz publiczny;
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19.11.

Załącznik nr 11.1, 11.2. - Specyfikacja techniczna ambulansów dla Części 1 i Części 2
postępowania.
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