SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych pod nazwą:

Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
ZNAK SPRAWY: WUP.XVA.322.71.ASzu.2020

Ogłoszenie

o

zamówieniu

zostało

zamieszczone

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych

w dniu 29 LIPCA 2020 r. pod Nr 566684-N–2020 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.wup.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
oraz akty wykonawcze do tej ustawy

Szczecin, 2020 r.
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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1. Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy, 70-383 Szczecin,
ul. A. Mickiewicza 41, tel.: 91/ 42-56-100, fax.: 91/ 42-56-103.
2. Godziny pracy Urzędu: 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku.
3. Adres strony internetowej: www.wup.pl
4. Adres e-mail: przetargi@wup.pl.
5. Numer konta bankowego: 56 1020 4795 0000 9102 0264 7832.
6. NIP: 851-26-80-829
7. Znak postępowania WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
UWAGA: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

II.
1.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 10 ust. 1, art. 24aa, 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3.

Wartość

zamówienia

nie

przekracza równowartości

kwoty

określonej

w przepisach

wykonawczych wydanych n a podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4.

UWAGA! W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24 aa ustawy Pzp
tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

5.

Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.

III.

1.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie”.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w
projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
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4.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34.11.00.00-1 samochody osobowe
50.11.21.00-4 usługi w zakresie napraw samochodów
66.51.60.00-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.21.00-3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy Pzp.

6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Zamawiający nie przewiduje

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji

elektronicznej.
9. Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

realizację

zamówienia

kwotę

w

wysokości:

216 000,00 zł brutto.
10. Zamawiający

nie

przewiduje

możliwości

udzielenia

zamówień,

o

których

mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę następujących
prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy / kluczowych części
zamówienia na roboty budowlane lub usługi.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art.29 ust. 3a ustawy Pzp.
13. Parametry samochodów osobowych wskazane w SOPZ stanowią minimalne wymagania
Zamawiającego odnoszące się do poszczególnych zaoferowanych samochodów. Wykonawcy
mogą zaoferować pojazdy o parametrach wyższych (tj. lepszych) niż określone w SIWZ tj. i w
SOPZ.
14. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt i/lub rozwiązanie o parametrach wyższych (tj.
lepszych) niż określone w SIWZ, zobowiązany jest podać odpowiedni parametr lub wartość
oferowanego samochodu osobowego w: Specyfikacji samochodów osobowych.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
Wykonawca dostarczy pojazdy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej niż
1 września 2020 r.). Czas trwania najmu wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego
przekazania samochodów.
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V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
c)

zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
Wykonawca posiada minimalne wymagane doświadczenie umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie,
co najmniej 3 dostawy , a każdej z nich przedmiotem był odpłatny najem (na podstawie
umowy cywilnoprawnej bądź leasingu) minimum 1 samochodu osobowego na okres
minimum 1 roku.
Przez dostawę Zamawiający rozumie nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu płatną
formę umowy cywilnoprawnej lub umowy leasingowej najmu pojazdów osobowych.
UWAGA: Przez samochód osobowy Zamawiający rozumie samochód osobowy
w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze
zm), który samochód osobowy definiuje, jako: „pojazd samochodowy przeznaczony
konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu”.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie złożony
przez Wykonawcę: wykaz dostaw, sporządzony wg wzoru, wraz z załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane. 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.
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Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionych warunków na podstawie dokumentów, które
musi złożyć Wykonawca, wskazanych powyżej, Zamawiający dokona oceny spełniania tych
warunków

zgodnie

z formułą

spełnia/nie

spełnia

na

podstawie

informacji

zawartych

w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
2.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: będzie go spełniał
samodzielnie, co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
V. 1. 2) lit. c niniejszej SIWZ 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.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 4 niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) 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
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2)

Zobowiązanie musi wskazywać, że Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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. Zobowiązanie musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, 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 i ust. 5 pkt. 1.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
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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, o których mowa w ust. 1.

Va

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:
1. 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;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018
poz. 1263 i 1669).
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) 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);
3. 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 pkt
2 niniejszego rozdziału SIWZ;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
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7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. 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;
9. 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;
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12. 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 z późn. 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.
13. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt.
1 (Rozdział V.b. SIWZ), 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.
14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Pzp.
15. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
16. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
17. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
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Vb

Podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 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 2019r. poz. 243 z
późn. zm.) 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 2019r.
poz. 489 z późn. zm.);

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 3a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Oświadczenia i ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum; wspólnicy
spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną) oświadczenia, w tym Załącznik
nr 3 i 3a do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ wypełniając pkt
2.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a do SIWZ (wypełniając pkt 2) oraz składa (wraz z ofertą) zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
6. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom Wykonawca w pkt D Załącznika nr 2
do SIWZ (formularz ofertowy), zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Brak takiego
oświadczenia wskazywać będzie, że Wykonawca przedmiot zamówienia zrealizuje bez udziału
podwykonawców.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
9. Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) 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;
W przypadku wskazania dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod
określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale Vb. SIWZ.
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną w/w dokument składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument ten należy złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 10 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości lub
wskazać dostępność przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym
adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający
w formie elektronicznej samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę dokumenty.
Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy przedmiotowe dokumenty będą dostępne pod
wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym wyłączenie w języku obcym (innym niż
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język polski), Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz tłumaczeniem na język
polski.
b) 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 10 ppkt 1, 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.
c) Dokumenty o których mowa pkt 10 ppkt 1 litera a) i b) niniejszego rozdziału, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) W zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt 1) niniejszego rozdziału, albo
odpowiadających im dokumentów określonych w pkt 10 ppkt 1 litera a) i b) – w przypadku
wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i braku podstaw
do wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów o ile są one aktualne.
e) 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.
2)

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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 – oświadczenia 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, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, w celu wykonania potwierdzenia spełniania przez
wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c)
SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument.
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3) INNE DOKUMENTY:
Wykonawca, w terminie 3 dni, od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku składania
oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Dokument ten należy złożyć w oryginale.
UWAGA: POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA NIE NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z OFERTĄ!!!
11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowania maja przepisy Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, 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 udzielenia 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.
13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp,
składane są w oryginale.
14. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego
rozdziału SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15. 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, które każdego z nich dotyczą.
16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym
podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
17. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się kilku Wykonawców (konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy Pzp, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.
18. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawiona do
reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument
pełnomocnictwa. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
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19. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, innych niż oświadczenia, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
20. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W toku prowadzonego
postępowania wszelkie wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. składane
są zgodnie z powyższym.

VII.

1. W

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

postępowaniu

komunikacja

między

Zamawiającym

a

Wykonawcami

odbywa

się

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) lub faksu, z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 2-5 niniejszego rozdziału.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy, oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (dotyczy także ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 2 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział
wyłącznie formę pisemną.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie,
winny być składane na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,
pok. 035 na parterze po lewej stronie od wejścia - DOKUMENTÓW NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ
W URNIE STOJĄCEJ W PRZEDSIONKU/KORYTARZU).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną na adres e mail: przetargi@wup.pl lub faksem na nr 91-42-56-103.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, poprzez
zamieszczenie ich na stronie internetowej (www.wup.pl w zakładce Urząd/Zamówienia/Zamówienia
publiczne), na której zamieszczona została niniejsza SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII.

1.

Zamawiający nie wymaga wadium.

IX.

1.

Wymagania dotyczące wadium.

Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona
na piśmie.
X.

1.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez
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zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy;
2)

Oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

3)

Specyfikacja techniczna samochodów – dokument Wykonawcy zgodnie z SOPZ
UWAGA: dokument stanowi treść oferty - w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz
z ofertą w/w dokumentu – Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy za niezgodną z treścią
SIWZ i zostanie ona odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

4)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z rozdziałem VI. 4 niniejszej SIWZ – jeżeli
dotyczy.

5)

Odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.

2.

Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks karny
wykonawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) art. 297 §1: „kto w celu uzyskania dla siebie
lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, poświadczający nieprawdę, albo
nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat”.

3.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.

7.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
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10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty ani wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
12. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcom.
13. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu , wówczas dokumenty, które do tego czasu
utraciły swoją ważność powinny zostać uaktualnione w trybie wskazanym w pkt 19-20.
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie. WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
Nie otwierać przed dniem 18 sierpnia 2020 r., godz. 13:00.
Na kopercie, oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 419) rozumie się nieujawnione
do

wiadomości

publicznej

informacje

techniczne,

technologiczne,

organizacyjne

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
16. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje,
o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane
z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
17. Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
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przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

XI.

1.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę

należy

złożyć

w

siedzibie

Zamawiającego

przy

ul.

A.

Mickiewicza

41

w Szczecinie, pok. 035 na parterze po lewej stronie od wejścia (oferta winna być złożona
u pracownika Wydziału Zamówień Publicznych do dnia 18/08/2020 r., do godziny 9:00
i zaadresowana zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale X SIWZ.

OFERTY NIE

NALEŻY UMIESZCZAĆ W URNIE STOJĄCEJ W PRZEDSIONKU/KORYTARZU).
2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.

Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 127 Sala konferencyjna (I piętro),
w dniu 18/08/2020 r., o godzinie 13:00.

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy
PZP.
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7.

Niezwłocznie

po

otwarciu

ofert

zamawiający

zamieści

na

stronie

https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XII.

1.

Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.

2.

Wykonawca w Formularzu ofertowym wpisuje łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z Szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia i Projektem umowy
(Załącznik nr 4 do SIWZ) – obliczoną zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ –
Formularz ofertowy.

3.

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonym
w niniejszej SIWZ.

4.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

5.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

6.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII.

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

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
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1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2) „Wielkość zużycia energii” – E
3) „Wielkość emisji CO2” – W
4) „Wielkość emisji zanieczyszczeń (…)” - Z
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

LP.

Kryterium

Waga Liczba
[%] punktów

1

Łączna cena ofertowa brutto (C)

60%

60

2

Wielkość zużycia energii (E)

14%

14

14%

14

12%

12

100%

100

3

4

Wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla) (W)

Wielkość emisji zanieczyszczeń
NOX (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) (Z)

RAZEM

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru: L = C + E + W + Z
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona
według wzoru opisanego w tabeli powyżej.


Ocena punktowa w kryterium „C”: cena

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty
zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

najniższa cena oferowana brutto
C = ------------------------------------------------- x waga 60% x 100 pkt
cena oferty badanej brutto

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty
cenowej. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww.
kryterium wynosi 60 pkt.


Ocena punktowa w kryterium „E” - „Wielkość zużycia energii” – ocena ofert zostanie
dokonana zgodnie z poniższymi założeniami:
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1) Wykonawca w Formularzu oferty cenowej wskazuje w uśrednione zużycie benzyny (litrów
benzyny na 100 km) w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (zmierzoną według procedury
ustalonej dla celów badań homologacyjnych) oferowanych samochodów:
Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury
ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku (tj. do 0,001).
Wskazana przez Wykonawcę ww. wartość będzie służyła tylko do porównania i wyboru
najkorzystniejszej oferty.
2) Wielkość zużycia energii zostanie obliczona na podstawie ww. danych podanych w ofercie. Zużycie
energii oblicza się w MJ/km, jako iloczyn uśrednionego zużycia benzyny (litrów benzyny na 100 km) w
cyklu

miejskim/pozamiejskim

(zmierzoną

według

procedury

ustalonej

dla

celów

badań

homologacyjnych) i wartości energetycznej benzyny określonej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r.w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów
oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz.
559). Wartość energetyczna benzyny zgodnie z przywołanym rozporządzeniem wynosi 32 MJ
(megadżul) / l (litr). Wynik zostanie zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku (tj. do 0,001).
3) UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda/nie wypełni w ofercie ww. danych
dotyczących wartości zużycia energii – wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
4) Do obliczenia liczby punków w tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba uzyskanych
punktów w kryterium
„Wielkość zużycia
energii”



=

Najniższa Wielkość
zużycia energii wyrażona
w MJ/km pośród
złożonych ofert
________________
Wielkość zużycia energii
wyrażona w MJ/km oferty
badanej

x

Waga 14%

x

100pkt

Ocena punktowa w kryterium „W” „Wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla)” ocena
ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższymi założeniami:

1) Wykonawca Formularzu oferty cenowej wskazuje wielkość emisji CO2 wyrażoną w gramach CO2
na 1 km w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (zmierzoną według procedury ustalonej dla celów
badań homologacyjnych) oferowanych samochodów:
Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury
ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku. Wskazana przez
Wykonawcę ww. wartość będzie służyła tylko do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wielkość emisji CO2 zostanie porównana na podstawie ww. danych podanych w ofercie
3) UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda/ nie wypełni w ofercie ww. danych
dotyczących wielkości emisji CO2 – wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium pkt 0 pkt.
4) Do obliczenia liczby punków w tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:
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Najniższa Wielkość emisji
CO2 wyrażona w g/km
pośród złożonych ofert

Liczba uzyskanych
punktów w kryterium

=

____________________

„Wielkość emisji CO2

Wielkość emisji CO2

(dwutlenku węgla)”

wyrażona w g/km oferty

x

Waga 14%

x

100 pkt

badanej



Ocena punktowa w kryterium „Z” - „Wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków
azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) – ocena ofert zostanie dokonana
zgodnie z poniższymi założeniami:

1) Wykonawca w Formularzu oferty cenowej wskazuje łączną wielkość emisji zanieczyszczeń NOX (tlenków
azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) wyrażona w gramach na 1 km w cyklu mieszanym
miejskim/pozamiejskim (zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych)
oferowanych samochodów).
Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury
ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku. Wskazana przez
Wykonawcę ww. wartość będzie służyła tylko do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych) zostanie
porównana na podstawie ww, danych podanych w ofercie.
UWAGA: Podawane dane muszą być wyrażone łącznie (jako suma) dla tlenków azotu, węglowodorów oraz
cząstek stałych). W przypadku, gdy Wykonawca poda wymagane wartości oddzielnie dla każdego z
rodzajów zanieczyszczeń (tlenek azotu, cząstki stałe oraz węglowodory) – wówczas Zamawiający zsumuje
podane wartości i taką sumę uwzględni przy porównywaniu ofert.
2)

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda/nie wypełni w ofercie ww. danych

dotyczących wielkości emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów),
PM (cząstek stałych) Z – wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium pkt 0 pkt.
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4) Do obliczenia liczby punków w tym kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

Najniższa wielkość
emisji zanieczyszczeń
NOX, HC, PM pośród
złożonych ofert

Liczba uzyskanych punktów
w kryterium „Wielkość
emisji zanieczyszczeń NOx
(tlenków azotu), HC

=

Wielkość emisji
zanieczyszczeń NOX,
HC, PM wyrażona w
g/km

(węglowodorów), PM
(cząstek stałych)”

x

Waga12%

x

100 pkt

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający

nie

przewiduje

unieważnienia

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie
przesłanek wskazanych w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
14. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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15. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ocenę zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ.
16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniana jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
17. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)

unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 18 ppkt 1 i 4 niniejszego rozdziału
SIWZ, na stronie internetowej.
19. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający
unieważnia postępowanie.
20. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
a. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV.

1.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z projektem umowy, stanowiącym Załącznik
nr 4 do niniejszej SIWZ, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.

Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
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3.

Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, w zaproszeniu do zawarcia umowy zostanie
poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy.

4.

Zawarcie umowy może również nastąpić, w taki sposób, iż Zamawiający prześle Wykonawcy (na
jego koszt) wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle
podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie
Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym
przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień podpisania umowy przez Zamawiającego.

5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność

za

wykonanie

zamówienia,

oznaczenie

czasu

trwania

konsorcjum

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
7.

Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

8.

Formalności, które muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy:
Wykonawca

pod

rygorem

stwierdzenia

uchylania

się

od

zawarcia

umowy,

najpóźniej

w dniu podpisania umowy:
1) Mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny) –jeżeli
dotyczy.

XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.

1.

Projekt umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych,
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które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,
i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
3.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian, które zostały określone w Projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

4.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.):


Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),



XVII.

1.

Zmiana danych teleadresowych oraz nazw Stron.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego

przepisów

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych

na

podstawie

art. 180 ust. 2 ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2.

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

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym

4.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, 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.

5.

Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
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jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie z art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.

XVIII. Treść informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

1. Administratorem danych osobowych w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Zamawiający tj.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentowany przez Dyrektora WUP p. Andrzeja
Przewodę.
2. Administrator danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania
z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie został powołany Inspektor ochrony danych
osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wup.pl lub pisemnie na
adres Administratora.
4. Dane osobowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz
z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych uzyskanych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zostają udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada zgodę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, dane kontaktowe oraz, że
te dane przetwarzane będą przez Strony wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy,
przez okres jej trwania oraz celów podatkowych, rachunkowych i przez czas niezbędny do
rozliczenia przedmiotowej umowy.
6. Dane osobowe osób wskazanych w umowie do kontaktu między Stronami oraz udostępnione przez
Wykonawcę dane osobowe osób do realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przedmiotowej umowy.
7. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych osób wskazanych w umowie będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym przedmiotowa umowa.
Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
8. Wykonawca oraz Zamawiający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy oraz celów podatkowych, rachunkowych
i przez czas niezbędny do rozliczenia przedmiotowej umowy.
9. Dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego przez okres wynikający z obowiązującego
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
10. Obowiązek

podania

przez

Wykonawcę

danych

osobowych

dotyczących

bezpośrednio

gromadzonych danych osobowych jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją przedmiotowej umowy.
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11. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób wskazanych w umowie oraz
udostępnionych przez Wykonawcę danych osobowych osób do realizacji zamówienia, decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
a)

na podstawie art. 15 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych
osobowych,

b)

na podstawie art. 16 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do sprostowania swoich
danych osobowych,

c)

na podstawie art. 18 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d)

prawo

do

wniesienia

skargi

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych,

gdy przetwarzanie danych osobowych danej osoby narusza przepisy RODO.
12. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób, osoby której dane dotyczą, nie
przysługuje:
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 zgromadzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Gromadzone dane są przez Strony odpowiednio zabezpieczone oraz chronione z zastosowaniem
środków technicznych i organizacyjnych, aby dane zgromadzone nie były zmieniane przez osoby
nieupoważnione lub nie były udostępniane osobom nieupoważnionym.

VI.

Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2

Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3a

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykaz wykonanych dostaw
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Niniejsza SIWZ została przedłożona przez Komisję Przetargową
do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego:

Skład i funkcja osób w Komisji
Przetargowej

Imię i Nazwisko

Przewodniczący Komisji

Izabela Ziniewicz

Sekretarz Komisji

Anna Szuman/Agnieszka Szymankowska

Członek Komisji

Radosław Zbaracki

Członek Komisji

Daniel Kwiecień

Zatwierdzam:

Z up. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w Szczecinie
Wicedyrektor
Agnieszka Idziniak
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
Najem, trzech samochodów osobowych. Dostarczone samochody muszą być kompletne, wolne od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany do przewozu osób wraz z bagażami
podręcznymi.


Wykonawca dostarczy pojazdy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej niż
1 września 2020 r.),



czas trwania najmu wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania samochodów,
z uwzględnieniem następujących wymagań Zamawiającego:

I. w zakresie wymogów formalnych oraz parametrów technicznych każdego z przedmiotu najmu:
1) samochód sprawny technicznie, rok produkcji – nie starszy niż rok 2019, objęty gwarancją
producenta przez cały okres najmu, z liczbą przejechanych kilometrów nie większą niż 30 000 km na
dzień przekazania pojazdu Zamawiającemu,
2) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, na podstawie ważnego dowodu
rejestracyjnego,
3) zaopatrzony w komplet tablic rejestracyjnych,
4) ubezpieczony w zakresie OC, AC+KR, NNW, Assistance, zgodnie ze specyfikacją pkt IV,
5) wyposażony w centralny zamek oraz co najmniej 2 komplety kluczyków (zamiennie fabrycznych
urządzeń niezbędnych do otwarcia i uruchomienia samochodu),
6) wyposażony w komplet nowych opon letnich. Ponadto Wykonawca zapewnia w okresach
październik - marzec komplet opon zimowych do samochodów wraz z wymianą, w okresach kwiecień wrzesień komplet opon letnich do samochodów wraz z wymianą; zapewnia przechowywanie opon letnich
w okresie zimowym i zimowych w okresie letnim; wymianę opon na skutek uszkodzenia mechanicznego,
wymianę wyeksploatowanych opon na nowe - jeżeli wysokość bieżnika będzie mniejsza niż zalecana
przez producenta ogumienia (tzw. wskaźnik zużycia), a w przypadku opon zimowych głębokość ta nie
może być mniejsza niż 4 mm, w ramach serwisu ogumienia, Wykonawca dokonuje właściwych wymian
opon oraz zapewnia wyważenia kół po każdej wymianie opon; osoba wskazana w umowie do kontaktu
poinformuje Wykonawcę na min. 48 h o potrzebie wymiany opon tzw. sezonowych,
7) min. 4 max. 5 drzwiowy, do przewozu 5 osób podróżujących z bagażem, ilość osób wynika
z homologacji, typ: sedan lub hatchback,
8) pojazd o długości nie mniejszej niż 4100 mm, szerokości zewnętrznej (bez lusterek) nie mniejszej
niż 1700 mm, wysokości całkowitej bez obciążenia nie mniejszej niż 1400 mm oraz z rozstawem osi
nie mniejszym niż 2500 mm,
9) pojemność skokowa silnika min. 1300 cm3, moc silnika min.100 KM, max zużycie paliwa w cyklu
mieszanym wynosi do 7,0 l (wg. danych fabrycznych/ technicznych producenta pojazdu). Zamawiający
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dopuszcza tylko samochody zasilane benzyną bezołowiową (Zamawiający nie dopuszcza samochodów
zasilanych olejem napędowym, gazem lub innymi alternatywnymi źródłami zasilania),
10) skrzynia biegów – manualna, min. 5-cio biegowa + bieg wsteczny.
11) kolor nadwozia: jednokolorowy; stonowany; nie dopuszcza się kolorów jaskrawych np. żółty,
pomarańczowy, seledynowy, różowy, czerwony itp.; metalik; nieoznaczony przez Wykonawcę przez
np. naklejki, napisy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojazdów o różnych kolorach
nadwozia.
12) obsługa techniczna:
Zamawiający informuje, że jeden z pojazdów na stałe oddelegowany będzie do Filii Urzędu w Koszalinie.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wyraża zgodę aby wszelkie kwestie związane z naprawami
i serwisowaniem oddelegowanego pojazdu do Filii w Koszalinie (za wyjątkiem wymiany opon - ich
wymiana musi następować w Koszalinie), odbywały się w Szczecinie i/ lub Koszalinie dla
oddelegowanego auta.
Wykonawca zobowiąże się do każdorazowego organizowania, zapewnienia i pokrycia kosztów serwisu
i wszelkich napraw wynajmowanych samochodów, przeglądów okresowych objętych gwarancją/ poza
gwarancyjnych, wymiany opon, w tym przeglądów technicznych, z częstotliwością i w zakresie zalecanym
przez producenta pojazdu lub obowiązujące przepisy prawne, z wyłączeniem czynności obsługi
codziennej oraz utrzymania czystości, których koszty ponosi Zamawiający.
Stacja/e naprawcza/ serwisowa wskazana przez Wykonawcę przed zawarciem umowy będzie mieściła
się na terenie miasta Szczecina i/ lub Koszalina w przypadku oddelegowanego jednego pojazdu do
Koszalina (siedziba Filii Urzędu). Wszelkie koszty obsługi technicznej ponoszone są przez Wykonawcę i
nie mogą powiększać kwoty najmu. Zamawiający dostarczy auto do wskazanej stacji naprawczej/
serwisowej, we wskazanym przez Wykonawcę terminie, o ile stan pojazdu będzie to umożliwiał a
poruszanie się nim nie będzie naruszało zasad określonych przez producenta pojazdu, oraz przepisów
prawa, w tym kodeksu ruchu drogowego.
W przypadku braku stacji naprawczej/ serwisowej na terenie miasta Szczecina i/ lub Koszalina dla
jednego oddelegowanego auta, Wykonawca zapewni oraz pokryje wszelkie koszty związane z
dostarczeniem pojazdu/ów do serwisu poza terenem miasta Szczecina i/ lub Koszalina i następnie do
siedziby Zamawiającego w Szczecinie i/lub oddelegowanego pojazdu do Filii w Koszalinie.
13) zapewnienie samochodu zastępczego o parametrach nie gorszych niż przedmiot najmu na okres
dłuższy niż 24 h, na czas napraw lub unieruchomienia przedmiotu najmu w przypadkach innych niż objęte
ubezpieczeniem, co w całym okresie naprawy/ unieruchomienia przedmiotu najmu nie wymaga
od Zamawiającego opłat innych niż stały miesięczny czynsz najmu, wszelkie koszty napraw i konserwacji
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu najmu pokrywa Wykonawca, za wyjątkiem
paliwa.
II. minimum w zakresie parametrów trakcyjnych oraz niezbędnego wyposażenia przedmiotu
najmu:
1) ABS,
2) system kontroli trakcji,
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3) system stabilizacji toru jazdy,
4) czujniki parkowania tylne,
5) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie oraz boczne poduszki powietrzne,
6) lusterka boczne elektrycznie sterowane,
7) centralny zamek zdalnie sterowany,
8) układ kierowniczy wspomagany,
9) kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach (nie dopuszcza się pojazdu z regulacją kolumny
w jednej płaszczyźnie),
10) radioodtwarzacz fabryczny,
11) dojazdowe koło zapasowe, (zamawiający dopuszcza tzw. koło dojazdowe niepełnowymiarowe oraz
pełnowymiarowe koło, nie dopuszcza się tzw. zestawu naprawczego),
12) klimatyzacja manualna,
13) komplet dywaników (dywaniki materiałowe i/lub gumowe),
14) gaśnica z atestem, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa.
III. w zakresie realizacji warunków umowy:
Samochód osobowy (przedmiot najmu) podlega przekazaniu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego upoważnionym pracownikom Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy (nie wcześniej niż 1 września 2020 r.).
Wykonawca w dniu przekazania samochodów Zamawiającemu, przekaże auta do stacji kontroli
pojazdów na terenie miasta Szczecin w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego (lista
stacji

kontroli

pojazdów

wg.

rejestru

dostępnego

na

stronie

Urzędu

Miasta

Szczecin

http://www.eurzad.szczecin.pl/chapter_51036.asp), celem potwierdzenia stanu technicznego aut pod
względem:


prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod
względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym badania skuteczności działania
hamulców;



stwierdzenia braku uszkodzeń powypadkowych i napraw blacharsko-lakierniczych,



badania geometrii zawieszenia;

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez stację kontroli pojazdów, Wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wad i powtórnego badania lub dostarczenia innego auta, które zostanie poddane temu
samemu badaniu. Samochody zostaną przyjęte przez Zamawiającego po stwierdzeniu braku zastrzeżeń
przez stację kontroli pojazdów. Termin na dostawę pojazdów nie ulega dodatkowemu przesunięciu.
Każdorazowy koszt przeglądów i podstawienia pojazdów pokrywa Wykonawca. Bieg terminu realizacji
umowy nie ulega zmianie.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy w złotych brutto czynsz za każdy miesiąc najmu, w postaci miesięcznej
ryczałtowej opłaty najmu w równych kwotach, przy czym pierwsza i ostatnia opłata może być naliczona
proporcjonalnie do okresu użytkowania tj. kwota najmu za cały miesiąc proporcjonalnie do ilości dni
faktycznego użytkowania. Maksymalny przebieg w okresie najmu dla 3 samochodów wynosi 150 000 km

30

w dowolnej konfiguracji. Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje możliwości przekroczenia zakładanego
limitu kilometrów.
Łącznie z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu następujące elementy dotyczące przedmiotu
najmu:
1) dowód rejestracyjny,
2) dwa komplety kluczyków z pilotami albo urządzeń fabrycznych niezbędnych do otwarcia i
uruchomienia samochodu,
3) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składek, w zakresie opisanym
w pkt IV,
4) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami oraz dalszego przenoszenia tych
uprawnień (dokument pozwalający z mocy prawa dysponować Wykonawcy zarefowanymi autami oraz
przekazywać dalsze uprawnienia na Zamawiającego i jego pracowników, na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia),
5) instrukcję obsługi, lub wytyczne producenta pojazdu dot. eksploatacji i użytkowania pojazdu,
6) do wglądu kartę pojazdu lub kserokopię na zasadach określonych w Części II, Rozdział I, pkt 1.7 SIWZ,
7) książkę serwisową potwierdzającą dokonywanie przeglądów okresowych, serwisowych oraz przebieg
pojazdu.
IV. minimum w zakresie ubezpieczenia przedmiotu najmu na cały okres najmu:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC).
Zakres ubezpieczenia zgodny fz Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zm.)
2. Ubezpieczenie (AC+KR).
a) Przedmiot ubezpieczenia – samochód wraz z wyposażeniem podstawowym oraz wyposażeniem
dodatkowym, tzn. sprzętem i urządzeniami służącymi do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem, a także służącym bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą,
itp.
b) Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu, powstałe
wskutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utraty elementów
pojazdu lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby
upoważnionej do korzystania z pojazdu (m.in. wskutek zdarzeń losowych, zderzenia pojazdów,
uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, itd.)
c) Wypłata odszkodowania ze zniesieniem udziału własnego w szkodach i wykupieniem amortyzacji
części.
d) Konsumpcja sumy ubezpieczenia: zniesiona.
e) Franszyza redukcyjna, franszyza integralna, udział własny w szkodzie: zniesione.
f) Zakres terytorialny: Polska.
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NW).
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a) Zakres ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem
pojazdu oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe
w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na
trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej
z pojazdem.
b) Suma ubezpieczenia: min. 10 000,00 zł na osobę.
c) Zakres terytorialny: Polska.
4. Ubezpieczenie Assistance (As)
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej:
a) organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo organizację oraz pokrycie kosztów
holowania do najbliższego warsztatu naprawczego albo do miejsca zamieszkania (lub warsztatu
naprawczego w pobliżu miejsca zamieszkania) w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu
wypadku lub awarii lub użycia niewłaściwego paliwa, w odległości do 400 km od miejsca zdarzenia;
b) organizację i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa, które
muszą być zgodne z obowiązującym cennikiem na stacjach paliw) w ilości niezbędnej do dojechania
do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa;
c) organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego tj. samochodu klasy porównywalnej
z klasą pojazdu ubezpieczonego do 5 dni w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu,
bez względu na odległość miejsca zdarzenia od siedziby Ubezpieczonego;
d) pokrycie kosztów noclegu dla kierowcy i pasażerów.
2) Zakres terytorialny: Polska.
Wykonawca zobowiązany jest do obsługi likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami
ubezpieczenia.
Przedmiot zamówienia dotyczy najmu trzech samochodów osobowych (z których 2 samochody
będą wykorzystywane przez Pracowników WUP w Szczecinie oraz 1 samochód będzie
wykorzystywany przez Pracowników Filii w Koszalinie). Zamawiający nie dopuszcza możliwości
zaoferowania pojazdów o różnych parametrach technicznych. Zamawiający dopuszcza tylko
samochody zasilane benzyną bezołowiową (Zamawiający nie dopuszcza samochodów zasilanych
olejem napędowym, gazem lub innymi alternatywnymi źródłami zasilania), Zamawiający
dopuszcza, aby pojazdy były o różnym typie nadwozia, tj. sedan/ hatchback.
Powyższe parametry stanowią minimalne wymagania Zamawiającego odnoszące się do
zaoferowanych pojazdów. Wykonawcy mogą zaoferować pojazdy o parametrach wyższych (tj.
lepszych) niż wskazane.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

A. DANE WYKONAWCY:
Ja (My), niżej podpisany (ni)
...............................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

REGON....................................................................................
Nr NIP .....................................................................................
Nr konta bankowego: .................................................................................................................
nr telefonu ..................................................................... nr faxu ...............................................
e-mail .............................................................................................
B. ŁĄCZNA CENA UMOWNA:
w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 pn.: Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie.
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności
określonych w SIWZ za łączną cenę umowną brutto ………………………………….………….zł*
* ŁĄCZNA CENA UMOWNA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.
NA CENĘ OFERTY SKŁADA SIĘ:
Nr
kolumny

1

2

3

Nazwa

1 (słownie:

dostawy

jednego)
samochodu

Liczba sztuk
samochodów
osobowych

osobowego

Najem 3
samochodów ............………..
osobowych
zł brutto

5

6

Miesięczny czynsz najmu

Miesięczny
czynsz najmu

4

3 (słownie: trzech)

Okres najmu

samochodów osobowych

samochodów

Kolumna 2x3

osobowych

(oferowana cena brutto za 1 miesiąc

(w miesiącach)

............……….. zł brutto

33

Kolumna 4x5
(miesięczny czynsz najmu
4 samochodów osobowych
x 36 miesięcy najmu)

najmu x liczba sztuk samochodów)

3

Łączna cena brutto

36

............……….. zł brutto

Każdy z oferowanych z samochodów osobowych:
1)

Zużywa średnio (cykl mieszany miejski/pozamiejski) ……………….. litrów benzyny na 100 km.

UWAGA: Wskazana wartość będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium „Wielkość zużycia energii” zgodnie z Rozdziałem
XIII SIWZ. Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury ustalonej dla celów
badań homologacyjnych, zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku (tj. do 0,001). Wskazana przez Wykonawcę ww. wartość
będzie służyła tylko do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2)

Emituje

średnio

(cykl

mieszany

miejski/pozamiejski)

………………..

gramów

CO2

(dwutlenku węgla) na 1 km 1.
UWAGA: Wskazana wartość będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium „Wielkość emisji CO2 (dwutlenku węgla)” zgodnie
z Rozdziałem XIII SIWZ. Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury
ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zaokrąglone do trzech miejsc po przecinku. Wskazana przez Wykonawcę ww. wartość
będzie służyła tylko do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

3)

Emituje średnio (cykl mieszany miejski/pozamiejski) …………………………………….. gramów
zanieczyszczeń na 1 km, w tym: NOx (tlenków azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek
stałych) 2.

UWAGA: Wskazana wartość będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium „Wielkość emisji zanieczyszczeń NOx (tlenków
azotu), HC (węglowodorów), PM (cząstek stałych)” zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ. Wartości winny być podawane zgodnie z
wynikami pomiarów przeprowadzonych według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, zaokrąglone do trzech
miejsc po przecinku. Wskazana przez Wykonawcę ww. wartość będzie służyła tylko do porównania i wyboru najkorzystniejszej
oferty.

C.

OŚWIADCZENIA:

1) Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w zakresie i terminie wskazanym w opisie
przedmiotu zamówienia.

2) Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do
4)
5)
6)
7)

8)
9)

niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż niniejsza oferta jest zgodna z warunkami i treścią SIWZ.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
niniejszej oferty.
Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do …… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazałem/wykazaliśmy w
załączniku nr ….. do oferty zawierającym stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p) i
zastrzegam/my, że nie mogą być one udostępniane.
Oświadczam/y, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie podatku VAT.
Oświadczam(y), że w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) jesteśmy*
mikroprzedsiębiorstwem;
małym przedsiębiorstwem;
średnim przedsiębiorstwem;
dużym przedsiębiorstwem.
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*Zaznaczyć właściwe (a w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę należy zaznaczyć odpowiednią kategorię dla
każdego podmiotu) zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
-Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
-Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
-Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.

10) Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

D.

PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również
dane proponowanych podwykonawców)
1) .........................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................
E. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

5) .........................................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................................
7) ......................................................................................................................................................... 4)
.........................................................................................................................................................
Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące oświadczenia lub dokumenty, które
znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych:

1) .........................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................................................... 4)
.........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.

2.

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.

............................ , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze3:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………..…………………...........
. ........................... , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

3

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, tylko w sytuacji wystąpienia niniejszych przesłanek. W sytuacji braku ich
wystąpienia nie należy wypełniać wskazanego miejsca.
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU/ ÓW, NA KTÓREGO/ YCH ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia4.

............................ , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia5.

............................ , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................ , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

4

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, tylko w
W sytuacji braku ich wystąpienia nie należy wypełniać wskazanego miejsca.
5
UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, tylko w
W sytuacji braku ich wystąpienia nie należy wypełniać wskazanego miejsca.
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sytuacji

wystąpienia

niniejszych

przesłanek.

sytuacji

wystąpienia

niniejszych

przesłanek.

ZAŁĄCZNIK NR 3a

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V pkt 1
ppkt 2) lit. c) SIWZ.

............................ , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) SIWZ SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 6 :
………………………………….………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………..……………
.……………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełna
nazwę podmiotu, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG i określić odpowiedni zakres
dla wskazanego podmiotu).

............................ , dn. ..................................

...........................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................ , dn. ........................

.....................................................

(miejscowość, data)

Podpis Wykonawcy
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

6

UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, tylko w sytuacji wystąpienia niniejszych przesłanek.
W sytuacji braku ich wystąpienia nie należy wypełniać wskazanego miejsca.
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ZAŁĄCZNIK NR 4

PROJEKT UMOWY

Umowa nr WUP/….……/2020
zawarta w dniu ........ ………………………… 2020r.
dotyczy postępowania WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
pomiędzy:
Województwem

Zachodniopomorskim

–

Wojewódzkim

Urzędem

Pracy

w

Szczecinie,

ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa prawa najmu samochodu osobowego (w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w zamian za wynagrodzenie
ryczałtowe uiszczane w formie miesięcznych opłat.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, zgodnie z ofertą cenową
W ykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy oraz w oparciu o Listę stacji obsługi, przeglądów
i napraw pojazdów stanowiącą Załącznik nr 3 niniejszej umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania pojazdów Zamawiającemu, posiada tytuł prawny do
dysponowania pojazdami oraz prawo do dalszego przenoszenia tych uprawnień.

4.

Czas najmu pojazdu wynosi 36 miesięcy, liczony od dnia protokolarnego przekazania. Za datę
przekazania

strony

przyjmują

podpisanie

Zamawiającego bez jakichkolwiek uwag.
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protokołu

przekazania

przez

przedstawiciela

5.

Dostawa i przekazanie pojazdu musi nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy (nie
wcześniej niż 1 września 2020 r.) w godzinach funkcjonowania Urzędu tj. 7:30- 15:30, umożliwiając
dopełnienie wszystkich formalności i wymagań określonych w niniejszej umowie.

6.

Wykonawca zapewnia, że dostarczone samochody spełniają wymogi określone w przepisach
ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, jak też innymi przepisami obowiązującego prawa krajowego RP oraz
prawa unijnego.

7.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone samochody nie posiadają wad fizycznych ani prawnych,
a w szczególności, że ich parametry, cechy techniczne i konstrukcyjne, jak też wyposażenie
odpowiadają wszelkim normom i wymaganiom bezpieczeństwa.
§2

1.

Wymagania parametrów techniczno-użytkowych samochodów, w tym wymagane cechy pojazdów
zawarte są w Załącznik nr 2 do umowy.

2.

Wydanie oraz zdanie pojazdów Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub dealera
marki oferowanych samochodów, na terenie miasta Szczecina (województwo zachodniopomorskie).

3.

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie podstawienia pojazdów, celem odbioru,
na minimum 3 dni przed przekazaniem.

4.

Protokół przekazania sporządzony zostanie podczas odbioru i zwrotu pojazdów i zawierać będzie,
co najmniej opis samochodu (numer rejestracyjny samochodu, numer VIN itp.), dane
Zamawiającego i W ykonawcy, stan licznika i datę odbioru oraz komplety dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy.
§3

1.

Kwestię napraw powypadkowych określa umowa i polisa ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu.

2.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej umowy,
poza uiszczaniem stałej miesięcznej opłaty najmu pojazdu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 umowy,
w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrycia
kosztów franszyz redukcyjnych, integralnych, udziałów własnych powyżej 500 zł oraz podatku VAT,
potrąconych z wypłaconego odszkodowania w sytuacji zaistniałej szkody w najmowanym lub
zastępczym, samochodzie.
§4

1.

Strony

uzgadniają,

że

za

wykonanie

zamówienia,

W ykonawca

będzie

otrzymywać

wynagrodzenie do wysokości miesięcznej opłaty najmu płatnej z dołu w wysokości:
a)

……………………………………..(marka pojazdu), model …………………………… - VIN:
………………………………………………., nr rejestracyjny: …………..………………………….,
w wysokości …………………………. zł brutto,
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b)

……………………………………..(marka pojazdu), model …………………………… - VIN:
………………………………………………., nr rejestracyjny: …………..………………………….,
w wysokości …………………………. zł brutto,

c)

……………………………………..(marka pojazdu), model …………………………… - VIN:
………………………………………………., nr rejestracyjny: …………..………………………….,
w wysokości …………………………. zł brutto,

2.

Łączna maksymalna wartość umowy brutto została określona wg Załącznika nr 2 do niniejszej
umowy i wynosi ……………………….. zł brutto, co stanowi ……………………….. zł netto,
z zastrzeżeniem ust. 4.

3.

Miesięczna ryczałtowa opłata najmu, jest zryczałtowaną opłatą z tytułu używania pojazdów i
uwzględnia wszystkie usługi i koszty składające się na realizację umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust.
5 umowy.

4.

W miesiącu wydania pojazdów, w przypadku opóźnienia w dostarczeniu do Zamawiającego
pojazdów, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone proporcjonalnie w ten sposób, że ustalone
wynagrodzenie miesięczne zostanie podzielone przez ilość dni faktycznego najmu pojazdów w tym
miesiącu, liczone od protokolarnego ich przekazania Zamawiającemu bez uwag.

5.

Zapłata należności za przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury za dany miesiąc najmu.

6.

Za datę zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Dane Zamawiającego do faktury: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 851-26-80-829.

8.

Podstawą wystawienia pierwszej faktury za miesięczny najem pojazdu jest protokolarne
przekazanie samochodu Zamawiającemu bez uwag. Ostatnia faktura będzie wystawiona po
podpisaniu protokołu zdawczego tzw. końcowych, bez uwag Zamawiającego.

9.

Wykonawca zobowiązuje się umieścić na fakturze VAT numer rachunku bankowego, który został
zgłoszony w organie podatkowym i umieszczony w rejestrze podatników VAT.
§5

1.

W terminie do 7 dni od wygaśnięcia / rozwiązania przedmiotowej Umowy, Zamawiający zobowiązany
będzie do zwrotu pojazdów, a Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pojazdów w siedzibie na
terenie miasta Szczecin lub dealera marki oferowanych samochodów na terenie Szczecina.

2.

Z czynności zwrotu pojazdów Strony sporządzą protokół odbioru z wykonania przedmiotu umowy,
zwany dalej „protokołem końcowym”, stwierdzającym należyte albo nienależyte wykonanie umowy.
Obowiązek przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy.

3.

Protokół musi zawierać w szczególności datę i miejsce jego sporządzenia, oświadczenie osób
reprezentujących Strony o braku albo istnieniu zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu umowy.
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4.

Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, przedstawiciel Zamawiającego (lub przedstawiciele) zgłosi
w protokole jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia wykonano w sposób niezgodny z warunkami
umowy.
§6

1.

W przypadku przeznaczenia najmowanego pojazdu do kasacji, jego utraty bądź utraty właściwości
przez pojazd umożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zastąpi
pojazd innym pojazdem o tożsamych lub wyższych parametrach techniczno-użytkowych bez
zwiększania wartości miesięcznej opłaty najmu.

2.

Wykonawca ma prawo kontroli stanu i sposobu użytkowania pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest
zawiadomić Zamawiającego o terminie kontroli z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.

Zamawiający zobowiązuje się używać pojazdu wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie
działalnością.

4.

Pojazdy w chwili wydania Zamawiającemu będą zatankowane zgodnie z ilością wskazaną w
instrukcji/ innym dokumentem producenta, właściwym paliwem.

5.

Zamawiający wymaga zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia najwyższego poziomu,
nieprzewidujących żadnego udziału ubezpieczonego w ewentualnej szkodzie, uwzględniającej
wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony
w opłacie najmu.

6.

Wykonawca zobowiązuje się terminowo zawierać umowy ubezpieczenia, opłacać składki
ubezpieczenia oraz niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu Ubezpieczeń, w tym w szczególności:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, opłacenie należnych składek.

7.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów napraw wynajmowanego pojazdu, z wyjątkiem
kosztów napraw spowodowanych działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.

8.

Zamawiający zobowiązuje się zapoznać i ściśle stosować do postanowień umowy ubezpieczenia
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, a także podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na
celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela.

9.

Zamawiający zobowiązuje się używać pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz
instrukcjami producenta (o ile zostaną one przekazane Zamawiającemu wraz pojazdem w dniu jego
przekazania), a także przepisami dotyczącymi ruchu drogowego.

10. Obowiązkiem Zamawiającego jest właściwe zabezpieczenie pojazdu od kradzieży i włamania oraz
innymi podobnymi zdarzeniami, poprzez uruchomienie wszystkich zabezpieczeń antykradzieżowych
zainstalowanych w pojeździe oraz przechowywanie dokumentów i kluczyków poza pojazdem.
11. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem najmu
i pojazdem zastępczym w zakresie: paliwa, uzupełniania płynów do spryskiwaczy, a także kosztów
parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych,
związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem pojazdu w ramach przedmiotowej umowy.
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12. Zamawiający

zobowiązuje

się

udostępniać

pojazd

wyłącznie

swoim

pracownikom

i współpracownikom, pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i dokumenty,
wymagane przepisami prawa, do prowadzenia danego pojazdu.
13. Zamawiający nie dokona oraz nie zobowiąże się do dokonania w stosunku do pojazdu jakichkolwiek
czynności rozporządzających i obligacyjnych.
§7
1.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub wydaniu Zamawiającemu przedmiotu najmu, lub
jakiegokolwiek etapu realizacji przedmiotowej umowy,

Zamawiający może żądać zapłaty kary

umownej w wysokości 0,2 % łącznej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 2
za każdy dzień opóźnienia.
2.

W przypadku niedostarczenia samochodu zastępczego, Zamawiający może żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 4 ust. 2 za każdy dzień pozostawania bez
samochodu.

3.

W przypadku naruszenia przez W ykonawcę warunków umowy mających istotny wpływ na jej
wykonanie, w tym dostarczenie samochodu/ów innego niż wymagane, Zamawiający może żądać
zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 20 % kwoty określonej w § 4 ust. 2. Naliczenie
powyższej kary nie zwalnia Wykonawca od konieczności dostarczenia przedmiotu najmu zgodnego
z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 do umowy.

4.

W przypadku gdy W ykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, odstąpi od umowy przed
upływem okresu na jaki została zawarta, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej
w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 2.

5.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości powstałej szkody, Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.

6.

W przypadku naruszenia postanowień zawartej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze
skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 7 ust. 1 umowy.
§8

1.

Przedstawicielem Zamawiającego, jako osoba sprawująca nadzór nad realizacją umowy
(w szczególności kontakt/korespondencja z Wykonawcą, podpisywanie protokołów) po stronie
Zamawiającego,

jest

Pan/Pani

…………………………………….,

adres

e-mail:

……………………………………, tel. ……………………………………….. lub osoba zastępująca.
2.

Przedstawicielem

Wykonawcy,

jako

osoba

sprawująca

nadzór

nad

realizacją

umowy

(w szczególności kontakt/korespondencja z Zamawiającym, podpisywanie protokołów) po stronie
Wykonawcy,

jest

Pan/Pani

…………………………………….,

adres

e-mail:

……………………………………, tel. ………………………………………...
3.

Zmiana osób o których mowa w § 8 ust. 2 umowy, jest możliwa po uprzednim poinformowaniu Strony
o zaistniałej zmianie, bez konieczności aneksowania umowy.
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§9
1.

Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania warunków gwarancji (pod warunkiem przekazania
jej kopii przez Wykonawcę) oraz do udostępniania pojazdu w celu przeprowadzenia przez
Wykonawcę kontroli technicznej samochodu, a w przypadku konieczności skorzystania z usług stacji
obsługi pojazdów, do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcę stacji. W przypadku, gdy
w związku z zaniedbaniem Zamawiającego związanym z powyższymi zobowiązaniami nastąpi utratą
lub ograniczeniem praw Wykonawcy jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający
ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy i pokryje szkody jakie
Wykonawca poniesie z tego tytułu.

2.

W przypadku konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodów podczas pobytu poza
siedzibą Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest, co do zasady, do korzystania ze stacji
wskazanych przez Wykonawcę, lub w przypadku braku takiej możliwości z najbliższej stacji
posiadającej autoryzację producenta wynajmowanych samochodów.

3.

W przypadku konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodów podczas pobytu na
terenie Szczecina, Zamawiający zobowiązany jest do korzystania ze stacji wskazanych przez
Wykonawcę.

4.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy a także koszty spowodowane
użyciem samochodu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami jego
prawidłowej eksploatacji wynikającymi z przekazanych przez producenta pojazdu zaleceń,
w zakresie w jakim koszty te nie będą mogły zostać pokryte z wymaganego przez Zamawiającego
ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość udziału swojego przedstawiciela
w procesie likwidacji szkód, o których mowa powyżej a także innych szkód, z którymi wiązać się
może obowiązek ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.

5.

Zamawiający zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności
uwzględniając właściwości pojazdu, jego zewnętrzny wygląd. Dobry stan pojazdu oznacza stan
niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego normalnego
zużycia wskutek prawidłowego używania, a w szczególności oznacza, iż: ogólny wygląd pojazdu
(włączając w to powłokę lakierniczą) nie może odbiegać od standardowego wyglądu w stosunku do
wieku i przebiegu pojazdu;
a)

elementy nadwozia, podwozia oraz zderzaki nie mogą nosić śladów uszkodzeń takich jak
wgniecenia, deformacje lub zarysowania lakieru;

b)

elementy wyposażenia wewnętrznego nie mogą być uszkodzone lub zabrudzone w stopniu
przekraczającym zużycie wskutek prawidłowego używania;

c)

elementy mechaniczne nie mogą być zużyte w stopniu większym, niż to wynika z przebiegu
pojazdu i norm producenta;

d)

w pojeździe muszą się znajdować wszelkie dokumenty pojazdu, za wyjątkiem dowodu
rejestracyjnego i karty pojazdu, oraz akcesoria i elementy bezpieczeństwa (włącznie
z podnośnikiem i kołem zapasowym);
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e)

sposób montażu akcesoriów i dodatkowych elementów wyposażenia zamontowanych
w pojeździe na skutek działań oraz ich demontaż nie może pozostawić znacznych
śladów w pojeździe. W trakcie trwania Umowy montaż akcesoriów i dodatkowych elementów
może być dokonywany tylko za pisemną zgodą Wykonawcy.

6.

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, zawiadomić
Wykonawcę o istotnych zdarzeniach dotyczących pojazdów, do których należą w szczególności:
a)

zajście wypadku lub kolizji drogowej,

b)

wystąpienie uszkodzeń pojazdu, również w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją
drogową,

c)

uszkodzenie/ awaria licznika kilometrów (Zamawiający wyjaśnia, iż jest to sytuacja w której
kierujący pojazdem lub osoba wskazana do realizacji umowy lub stacja naprawcza, serwisowa
zauważy/

wykaże

nieprawidłowości

wskazywania

licznika,

bądź

jego

uszkodzenia,

uniemożliwiającego jego odczytanie/ funkcjonowanie),
d)

utratę pojazdu lub elementów jego wyposażenia,

e)

ujawnione wady ukryte,

f)

zatrzymanie pojazdu lub związanych z nim dokumentami przez policję lub inne uprawnione
organy.

7.

W przypadku zajścia zdarzeń, które mogą być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić faksem, mailem lub telefonicznie Wykonawcę nie
później niż w ciągu 24 godzin o zajściu zdarzenia innego niż kradzież, natomiast o kradzieży
przedmiotu najmu zawiadomi nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia wiadomości
o kradzieży. Z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy powzięcie przez Zamawiającego wiadomości
o kradzieży nastąpi po upływie 24 godzin od momentu, gdy Zamawiający widział pojazd po raz
ostatni, Zamawiający jest zobowiązany złożyć na piśmie wyjaśnienie powodów, dla których
stwierdzenie kradzieży nastąpiło z opóźnieniem.

8.

Jeżeli samochód będzie miał wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku,
Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia opłaty najmu za czas trwania wad. Jeżeli
w chwili wydania Zamawiającemu samochody miały wady, które uniemożliwiają przewidziane
w umowie ich używanie albo wady takie powstały później, a Wykonawca mimo otrzymanego
zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie, albo jeżeli wady
usunąć się nie dadzą, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia właściwego
pojazdu bez wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. z zastrzeżeniem że w takim
przypadku każdorazowo przysługuje auto zastępcze o nie gorszych parametrach.
§ 10

1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Stosownie do przepisu art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
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3.

Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć:
a) W przypadku kasacji lub kradzieży użytkowanego samochodu, Zamawiający dopuszcza
możliwość, aby Wykonawca zastąpił zaoferowany samochód na model o tożsamych lub
wyższych parametrach technicznych a wartość miesięcznej opłaty najmu nie zostanie
zwiększona.
b) Możliwości wymiany przez Wykonawcę samochodu w trakcie obowiązywania umowy z przyczyn
innych niż kasacja lub kradzież, na model o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych
a wartość miesięcznej opłaty najmu nie zostanie zwiększona. O zmianie pojazdu, Wykonawca
poinformuje Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed jej dokonaniem wraz z uzasadnieniem
okoliczności konieczności wymiany pojazdu na inny. Zmiana pojazdu nastąpi bez przerw.
c) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na
realizację przedmiotu umowy i uniemożliwiającym jego pełną realizację lub inna okoliczność
mająca wpływ na realizację umowy.
d) Zmiany stacji kontroli pojazdów/ serwisowej/ naprawczej, w których Zamawiający będzie
dokonywał nieodpłatnych serwisów, napraw, przeglądów rejestracyjnych, zgodnie z zapisami
umowy.
e) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej przedłużającymi się czynnościami
prowadzącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Termin
wykonania umowy może ulec skróceniu, maksymalnie nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.

4.

Wszystkie postanowienia określone w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5.

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w formie aneksu do umowy, w przypadku zmiany:
a) stawiki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6.

Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5,
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od
dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowa kalkulację zmiany wysokości
wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy
dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym
w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki
sposób zmiany przepisów, wpłynęły na koszt wykonania przedmiotowego zamówienia. Ewentualna

46

zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych
przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do niniejszej umowy.
7.

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć
lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz po ich
udokumentowaniu, dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
a. Zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części;
b. Zmianę sposobu wykonywania dostawy;
c.

Zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczania wynagrodzenia wykonawcy;

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości
pierwotnej umowy.
2. Wszystkie powyższe postanowienia, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, stanowią katalog zmian na
które, Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
§ 11
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu korespondencyjnego w
tym adresu poczty elektronicznej. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane pod
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 12
Cel i przedmiot udostępnianych danych osobowych
1.

Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach danych stron umowy, które mogą
mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.

2.

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony podejmą się
rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one
rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.

3.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

4.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

5.

Wykonawca oświadcza, iż pozyskując i przetwarzając dane osobowe wypełnił obowiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego realizację.

6.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku
z realizacją przedmiotu umowy i nie udostępniać ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, tak
w czasie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu czy rozwiązaniu.
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7.

Strony dopuszczają ujawnienie informacji jedynie pracownikom Stron, w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji osobom
trzecim zgodnie z § 12 ust. 6 umowy.

8.

Wymogi zawarte w § 12 ust. 6 i 7 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:
1)

są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;

2)

zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

3)

zostaną ujawnione przez Strony na żądanie organu sądowego lub administracyjnego,
albo gdy obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.

W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować drugą Stronę o fakcie
ujawnienia.

10. Obowiązek określony w § 12 ust. 6-8 niniejszej umowy nie uchybia obowiązkom Stron wynikającym
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczególności wynikających z 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), zw. dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000, z późn. zm.).
11. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających na celu
zapewnienie, że żadna z osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, otrzymujących
informacje, nie ujawni tych informacji ani ich źródła w całości, jaki i w części osobom trzecim bez
wyraźnego pisemnego upoważnienia Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać
jakichkolwiek informacji, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celach realizacji
niniejszej umowy. W powyższych przypadkach wszelkie kopie lub reprodukcje będą własnością
Zamawiającego.
13. Administratorem[1]* w zakresie przedmiotowej umowy jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Z administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@wup.pl lub

telefonicznie pod numerem

91/42-56-102 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
14. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie został powołany Inspektor ochrony danych
osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wup.pl lub pisemnie, na
w/w adres administratora.
15. Dane

osobowe

zgromadzone

w

ramach

przedmiotowej

umowy

przetwarzane

będą

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przedmiotowej umowy.

[1]

Administrator – Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego
przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
W niniejszej Polityce ochrony danych przez Administratora rozumie się Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
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16. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w tym przedmiotowa umowa. Dane mogą być przekazane
także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.
17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt obowiązującego u Zamawiającego.
18. Obowiązek

podania

przez

Wykonawcę

danych

osobowych

dotyczących

bezpośrednio

gromadzonych danych osobowych jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją przedmiotowej umowy.
19. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
e)

na podstawie art. 15 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych
osobowych,

f) na podstawie art. 16 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do sprostowania swoich
danych osobowych,
g)

na podstawie art. 18 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

h)

prawo

do

wniesienia

skargi

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych,

gdy przetwarzanie danych osobowych danej osoby narusza przepisy RODO.
20. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych, osobie której dane dotyczą, nie
przysługuje:

c)

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;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. Gromadzone dane są odpowiednio zabezpieczone oraz chronione z zastosowaniem środków
technicznych i organizacyjnych, aby dane zgromadzone nie były zmieniane przez osoby
nieupoważnione lub nie były udostępniane osobom nieupoważnionym.
§ 13
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnych zmian okoliczności powodujących, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

3.

Zamawiający może również wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia przez Wykonawcę
istotnych postanowień niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszania
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w zakreślonym terminie z zagrożeniem wypowiedzenia umowy w tym trybie, z zachowaniem prawa
do naliczenia kary umownej określonej w § 7 umowy.
4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy do odstąpienia bądź wypowiedzenia
umowy.
§ 14

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa zamówień publicznych,

2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta cenowa Wykonawcy wraz ze Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego
3. Lista stacji obsługi, przeglądów i napraw.

………………………………..

…………………………..

Zamawiający

Wykonawca
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ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO
TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP.

WUP.XVA.322.71.ASzu.2020
..............................................
( pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie7 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
1.

Oświadczam, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – tj. do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z
poz. 798) – z następującym/cymi Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożyli
w ramach niniejszego postępowania:
Nr oferty

Wykonawca

................................. , dnia ......................

2.

mowa
ustawy
2018 r.
Oferty

Adres Wykonawcy

…….………..........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Oświadczam, że8:

□

nie należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP – tj. do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
798) – z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli Oferty w ramach
niniejszego postępowania

LUB

□

nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 798).

.................................. , dnia ......................

7
8

…….………........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Należy wypełnić punkt 1 lub 2.
W przypadku wypełnienia pkt 2 należy zaznaczyć właściwe pole
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WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

ZAŁĄCZNIK NR 6

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Najem trzech samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie” Znak sprawy
WUP.XVA.322.71.ASzu.2020 Oświadczamy co następuje:
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie posiadania minimalnego wymaganego
doświadczenia określone przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) SIWZ w wymaganym zakresie – tj. Oświadczam/y, że wykonałem/wykonaliśmy i/lub
wykonuję/wykonujemy należycie następujące dostawy odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Nr
kol.

Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa wykonanej / wykonywanej
dostawy lub usługi

Opis wykonanej / wykonywanej
dostawy lub usługi
(w tym określenie przedmiotu dostawy)

Wartość
dostawy
lub usługi
brutto
(w zł)9

Termin realizacji
(wykonania) dostawy
lub usługi

Nazwa zleceniodawcy
(podmiotu na rzecz którego
dostawa lub usługa została
wykonana lub jest
wykonywana)

Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie
warunku udziału w postępowaniu

Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunku udziału
w postępowaniu

Podać okres
od (m-c/rok) do (m-c/rok) lub datę

1
2
3
UWAGA! Wykonawca do każdej z wykazanych dostaw Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie (tj. referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy).
Z uwagi na charakter wymaganych dostaw lub usług, uznanych przez Zamawiającego za świadczenia ciągłe – w przypadku dostaw lub usług nadal wykonywanych – referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.................................. , dnia ......................

…….………........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

9

Wartość dostawy należy podać w zł (w złotych polskich). UWAGA: W przypadku, jeżeli wartość wykazywanej dostawy została w umowie wyrażona w walucie obcej – wyrażona w
złotych równowartość kwoty określonej w treści warunku ma być obliczona wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.
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