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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Polskie Centrum Akredytacji 

ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa 

NIP: 951-19-98-004 

Numer tel.: 22 355 70 00 

Adres poczty elektronicznej:  

przetarg@pca.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://bip.pca.gov.pl/ 

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://bip.pca.gov.pl/ 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp"]. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. 

9. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona wyboru wykonawcy. 

a) zmiana stawki VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia brutto, w razie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;  

b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to 

koszty zamówienia). 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego klasy segmentu D lub E 

na potrzeby Polskiego Centrum Akredytacji, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021r. 

https://bip.pca.gov.pl/
https://bip.pca.gov.pl/
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2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):  

34110000-1 (samochody osobowe) 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

1) Specyfikacja Techniczna Pojazdu – załącznik nr 2 do SWZ.  

Wskazany Załącznik Wykonawca uzupełnia o wymagane informacje, podpisuje oraz 

dołącza do Formularza Oferty; 

2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią 

wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań 

minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami 

zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Jeżeli SOPZ zawierałby w odniesieniu do niektórych cech przedmiotu zamówienia lub 

elementów wyposażenia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, 

dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Nazwy własne wskazujące na konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 

„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania 

dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 

jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 

o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.  

V. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia nie później niż w terminie 

30 dni od daty zawarcia umowy. 

 

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ. 

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

file:///C:/Users/emazur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KXSZNMZM/niportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek-

tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx 

oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: przetarg@pca.gov.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetarg@pca.gov.pl Sposób 

sporządzenia  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 2020 poz. 2452). 

10.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

 Łukasz Krawczyk e-mail: l.krawczyk@pca.gov.pl 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:l.krawczyk@pca.gov.pl
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IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia        

30 września 2021 roku. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w SWZ, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (8, 10). 

Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MACOS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 

przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 

uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 

z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 
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7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym.  

8. Złożona oferta powinna zawierać, zaszyfrowane według Instrukcji użytkowania systemu 

miniPortalu, niżej wymienione dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;  

2) wypełnioną i podpisaną  przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Specyfikację Techniczną Pojazdu – załącznik nr 

2 do SWZ;  

3) pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie 

dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, 

może dokonać również notariusz; 

4) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca 

winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, w zakresie wskazanym w 

SWZ- załącznik nr 4; 

6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

9. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

 

XI. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7 września 

2021 roku, do godz. 10:00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

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

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 
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7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XII. Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.09.2021 r., o godzinie 10:30. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XIII. Podstawy wykluczenia 

 

1. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w 

przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP, zostanie 

zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia — wg wzoru na 

załączniku nr 4 do SWZ. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy 

PZP, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia — wg wzoru na załączniku nr 4 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do 

SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XIV. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku 

od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług 

(VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
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3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny 

i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

XV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta, która uzyskała najwięcej punktów w ramach przyjętych kryteriów 

oceny ofert. 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie niżej wymienionych 

kryteriów:  

 

Lp.  Kryterium  Waga  

1.  Cena (C) 60%  

2.  Termin dostawy (T) 30%  

3.  Okres gwarancji (G) 10%  

  

2.1 Kryterium: Cena oferty (C).  

 

Punktacja w Kryterium Cena zostanie obliczona na podstawie ceny brutto przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

 

Punkty w Kryterium Cena zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

  

  

gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych ofercie za Kryterium Cena,  

CN – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,  

CB – cena brutto badanej oferty,  

WC – waga Kryterium Ceny.  
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2.2 Kryterium: Termin dostawy (T) 

 

Liczba punktów w Kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższej zasady:   

 Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt za zaoferowanie terminu dostawy do 30 dni  

 Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt za zaoferowanie terminu dostawy do 21 dni.   

 Zamawiający przyzna Wykonawcy 20 pkt za zaoferowanie terminu dostawy do 14 dni.  

 Zamawiający przyzna Wykonawcy 30 pkt za zaoferowanie terminu dostawy do 7 dni.  

2.3 Kryterium Okres gwarancji (G) 

Liczba punktów w Kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższej zasady:   

 Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt za zaoferowanie minimum 24-miesięcznej 

gwarancji mechanicznej na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej 

funkcjonowanie samochodu przy limicie przebiegu 100 000 km; 

 Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt za zaoferowanie minimum 36-miesięcznej 

gwarancji mechanicznej na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej 

funkcjonowanie samochodu przy limicie przebiegu 100 000 km. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

P = C + T + G gdzie:  

P – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w Kryterium Cena,   

T – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w Kryterium Termin Dostawy,  

G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w Kryterium Okres gwarancji.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.  

 

4. Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

XVI. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

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

tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-

informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
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4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające 

ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej" pzp. 

 

XIX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

• Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 

• Specyfikacja techniczna pojazdu – Załącznik nr 2 

• Wzór umowy – Załącznik nr 3 

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 
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• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 

• Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 5 
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