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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE 

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno  

Tel.: (62) 78 247 67   

Adres e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Adres strony internetowej, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną 

procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz http://mgopskepno.nbip.pl/mgopskepno/   

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie 

art. 275 pkt 1 PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy PZP.   

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 

1 PZP. 

5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 PZP. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

PZP. 

III.  INFORMACJE O PROJEKCIE  

 

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn.: „Door-to-door w Mieście i Gminie Kępno”, 

na podstawie zawartej umowie nr 081/UDTD/I/2021/00139 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, w ramach 

konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonego 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. 
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IV.    OCHRONA 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 L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm.), zwanym 

dalej „RODO”) informujemy, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kępnie z siedzibą przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno,  

tel. (62) 78 247 67, e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl  

2)  administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: paula.klodnicka_mgopskepno@interia.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 PZP, 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

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 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 
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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 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, 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

V.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu  

o napędzie 100% elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,  

w tym co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz ze stacją ładowania  

oraz jej montażem, na potrzeby realizacji przez Zamawiającego usługi indywidualnego transportu 

door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.  

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, 

nieużytkowanego wcześniej (z dopuszczeniem użytkowania jedynie w zakresie niezbędnym 

celem adaptacji dostosowującej do przewozu osób niepełnosprawnych i przeprowadzenia testu 

jego poprawnej jazdy – z przebiegiem maksymalnie do 100 km), bezwypadkowego, technicznie 

sprawnego oraz wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, samochodu 

9-osobowego o napędzie 100% elektrycznym, przystosowanego do przewozu osób 
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niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3, zwanego dalej „pojazdem”. 

3. Wymagania prawne i techniczne dotyczące pojazdu:  

1) powinien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz 

dopuszczenie do obrotu,  

2) musi posiadać wszystkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, tj.: 

a) pojazd musi spełniać wymagania określone w: 

- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

450 ze zm.), 

- ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 110),  

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu 

do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130  

ze zm.), 

b) instalację najazdu dla wózka inwalidzkiego, 

c) wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne 

przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z normą  

ISO 10542-2, 

d) fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, 

e) dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób 

z pojazdu, 

f) drzwi boczne przesuwane z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem,  

g) klimatyzację,  

h) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi.  

4. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu co najmniej: 

1) dwa komplety kluczyków/pilotów, 

2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem na język polski 

(dopuszcza się formę elektroniczną), 

3) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub  

w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę, wydanie książki 

nie jest obligatoryjne, 

4) książkę przeglądów serwisowych lub w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy 

serwisowej przez Wykonawcę, wydanie książki nie jest obligatoryjne, 

5) wykaz punktów serwisowych na terenie Polski (dopuszcza się formę elektroniczną), 

6) świadectwo zgodności WE, 

7) dokumentację homologacji pojazdu, 
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8) wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu, 

9) wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu przez 

Zamawiającego zgodnie z założeniem, że pojazd jest 9-osobowy i służy do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

5. Przedmiotem zamówienia jest również zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowej, 

nieużytkowanej wcześniej, technicznie sprawnej oraz wolnej od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych i wykonawczych, naściennej stacji ładowania do pojazdu, o którym mowa  

w ust. 2. 

6. Wykonawca wraz z stacją ładowania przekaże Zamawiającemu co najmniej: 

1) instrukcję obsługi stacji ładowania w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem  

na język polski (dopuszcza się formę elektroniczną), 

2) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu lub  

w przypadku prowadzenia wewnętrznej bazy serwisowej przez Wykonawcę, wydanie 

książki nie jest obligatoryjne. 

7. Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu z zakresu obsługi dostarczonego pojazdu  

i stacji ładowania w dniu dokonania dostawy.  

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia przedstawiają się 

następująco: 

1) co najmniej 48-miesięczny okres gwarancji na silnik i wszystkie zespoły elektryczne  

i elektroniczne oraz mechanizmy łącznie z układem jezdnym bez limitu km, 

2) co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą, 

3) co najmniej 12-letni okres gwarancji na perforację nadwozia, 

4) co najmniej 24-miesiczny okres gwarancji na stację ładowania.  

9. Wykonawca zobligowany będzie do bezpłatnej usługi serwisowej wraz z wymianą części 

eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji. 

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

1) 34144900-7 – Pojazdy elektryczne 

2) 34110000-1 – Samochody osobowe  

3) 34114300-2 – Pojazdy opieki socjalnej 

4) 31430000-9 – Akumulatory elektryczne 

5) 31600000 – Sprzęt i aparatura elektryczna 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VI.   WIZJA LOKALNA  

1. Zamawiający nie przewiduje przed złożeniem oferty, obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  

2. Jednakże, gdy Wykonawca chciałby odbyć wizję lokalną lub zapoznać się z dokumentacją 

znajdującą się na miejscu u Zamawiającego, należy w tym celu skontaktować się z osobami 

wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami, o których mowa w Rozdziale XIII,  

w informacjach ogólnych, w ust. 3.  

VII.   PODWYKONAWSTWO 

1.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

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

etapie). 

VIII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2021 r. 

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

umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

IX.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ.  

2.  Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dla przedmiotowego zamówienia.  

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.  

4.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem: 

1)    na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP, 

2)    osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.  
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X.   PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP: 

1)   będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  

w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

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

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego 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 pkt 1, 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
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dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności, 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie, 

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

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku  

do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, tj. w stosunku  

do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.  

XI.  OŚWIADCZENIA, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ WYKONAWCA 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 2  

do SWZ. 

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy: 

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), 

2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
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elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).  

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE / KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo  

do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie  

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale XI 

SWZ, składa każdy z Wykonawców.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

Informacje ogólne 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, 

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).  

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej.  

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) w zakresie merytorycznym:  

Justyna Kostecka, e-mial: justyna.kostecka _mgopskepno@interia.pl 

2) w zakresie proceduralnym:  

Agnieszka Wróblewska, e-mail: agnieszka.wroblewska_mgopskepno@interia.pl  

4. 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”.  
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5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

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.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik  

do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej  

z zakładki Postępowania. 

Informacje szczegółowe – sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą  

(nie dotyczy składnia ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż przy składaniu 

ofert), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazane w niniejszym Rozdziale w informacjach ogólnych w ust. 3, adresy email. 

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza  

do komunikacji” jako załączniki: 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 

poczty elektronicznej, na adresy email, o których mowa w ust. 2. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w: 

1) 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), 

2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).  

XIV.  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą 

poczty elektronicznej, na wskazane w Rozdziale XIII w informacjach ogólnych w ust. 3, adresy 

email. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

4.  Ofertę składa się na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ, 

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

(jeżeli dotyczy).  

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
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przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu  

lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

7.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,  

co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

XVI.   SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY  

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SWZ oraz wzorem umowy, stanowiącym 

załącznik nr 3 do SWZ, w tym w szczególności cenę pojazdu i stacji ładowania, koszty dostawy, 

przeglądów gwarancyjnych, a także inne koszty towarzyszące, w tym należne opłaty i podatki. 

3.  Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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 Zamawiający dolicza 

do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W ofercie, o której mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
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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.  

XVII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XVIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 5 czerwca 2021 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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. 

XIX.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 7 maja 2021 r. do godziny 13:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu. 

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” udostępnionego 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. 

5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w zakresie wskazanym w Rozdziale XI SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę.  
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6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych, ani dołączenia 

katalogów elektronicznych do ofert, w sytuacji określonej w art. 93 PZP. 

8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w ust. 

8, 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.  

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” udostępnionego na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  

ani wycofać złożonej oferty. 

13.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający  

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XX.  TERMIN OTWARCIA OFERT  

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2021 r. o godzinie 14:30.  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego  

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

do odszyfrowania. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

XXI.  OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TEGO KRYTERIUM  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium 

oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 100%. 

2. Zasady oceny ofert: Cena (C) – waga 100% 

                     cena najniższa brutto* 

C = ----------------------------------------------------  x 100 pkt x 100% 

 cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

3.  Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

5.  Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybraną najkorzystniejszą. 

XXII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO   

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
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2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 

w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

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. 

XXIII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIV.   INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.   Wybrany  Wykonawca  jest  zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                

  na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

2.   Zakres  świadczenia  Wykonawcy   wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem   

        zawartym w ofercie. 

3.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  

w    zakresie   uregulowanym   w   art.   454-455  PZP  oraz   wskazanym   we   wzorze   umowy,    

       stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

4.   Zmiana  umowy  wymaga  dla  swej  ważności,  pod  rygorem  nieważności,  zachowania  formy  

  pisemnej. 

XXV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 

o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

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

obowiązany na podstawie ustawy. 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

  1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

  2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 

7.   Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 

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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
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Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4 

 

Wzór umowy  

Identyfikator postępowania na miniPortalu 

 

 

 


