
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań 
NIP: 783-10-82-949 REGON: 000173433 
 

 

 

 
Postępowanie prowadzone jest  w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy z 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – zwanej 
dalej Pzp. 
 

Nr postępowania: ST.2370.3.2023 

 

 

 

Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie 
elektronicznej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami oraz do składania 
ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sapsp 
 
 
 

Zatwierdzono w dniu: 
 

……. STYCZNIA 2023 r.  
 

 
 

…………………………….………….. 
 
 
 



2 
 

Rozdział I 
TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), akty wykonawcze wydane 
na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ”. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).  

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 
3 ustawy Pzp. 

4. Sygnatura (Nr) postępowania: ST.2370.3.2023. 
 
  Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów dla Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu”. 
2. Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu 

zamówienia stanowią załączniki Nr 1 - 2 do SWZ. 
3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, 
b) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami. 

 Wspólnotowy Słownik zamówień CPV:  
34144210-3  Wozy strażackie, 
34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych. 

4. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
5. Zamówienie jest podzielone na części: liczba części 2:  

1) CZĘŚĆ nr 1 – Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu 

SLRr – „pick up” dla Szkoły Aspirantów Państwowej straży Pożarnej  

w Poznaniu, 
2) CZĘŚĆ nr 2 – Dostawa lekkiego samochodu specjalnego do przewozu osób typu 

SLBus dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
6. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej 
w art. 93 ustawy.  

7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa                              

o których mowa w art. 305 pkt 1, w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
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przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.    
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 
15. Warunki płatności. 

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury, na numer rachunku wskazany na fakturze po uprzednim odbiorze faktycznym 
całości lub części przedmiotu umowy. 

16. Podwykonawstwo i części kluczowe zamówienia.  
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 

17. Aspekt środowiskowy. 
       W zakresie stosowania aspektów środowiskowych zamawiający wymaga aby przedmiot        
        zamówienia spełniał normę czystości spalin EURO 6. 
 

Rozdział III 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: do 90 dni od dnia 
podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania zadania uważa się datę odbioru końcowego oraz podpisanie 
protokołu odbioru końcowego. 

 

Rozdział IV 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają 
wykluczeniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku zdolności technicznej lub zawodowej.  

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa  
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w rozdziale V SWZ. 
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając  

na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp może na każdym etapie postępowania, uznać,  
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 1-6 (przesłanki obligatoryjne) Pzp. 

6. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi 
okoliczność, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego 
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 Pzp). 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
10. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z niniejszego 
postępowania Zamawiający wykluczy: 

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

11. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 10, zamawiający odrzuci 
ofertę takiego Wykonawcy. 
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12. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

13. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 
wykonawców.                             

Rozdział V 
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. OŚWIADCZENIA                               
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (Załącznik nr 3 do SWZ) niżej 

wymienionych podmiotowych środków dowodowych. 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Rozdziale IV SWZ, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 
następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ): 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:  
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 
oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj. 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania. 
Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum): 
a)  w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie 
musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa 
powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

c) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z 
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

d)  wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 
partnerów; 

f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy 
w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

5. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej. 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). 
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Rozdział VI 
INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  

 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (Załącznik nr 3 do SWZ) 

następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Wypełniony w wymaganym zakresie opis przedmiotu zamówienia dotyczący 

oferowanego samochodu stanowiący załącznik nr 1 do SWZ i/lub załącznik nr 2 do 
SWZ. 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia  
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

 
Rozdział VII 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA 
TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

1. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:  
1) w sprawach merytorycznych – Wydział Techniczny, tel. 61 835 58 81,  

tel. 61 835 58 82. 

2) w sprawach proceduralnych – Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 61 835 58 62,  
     tel. 61 835 58 66. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej                                         
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/sapsp 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej                                         
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SWZ. 

5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), nie pozwalają                            
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi                        
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. 
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 lub mailowy. 

6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez 
kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej                               
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
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zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie                                  
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                             
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej                         
niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 
.pdf, 

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący,  

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem  
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view, 

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                      
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                        
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację,                           
gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert                       
(np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę                   
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony                  
w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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13. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2452).  

14. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ. 

17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert (pierwotnego terminu składania ofert). 

18. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 17, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 17. W przypadku gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 17, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany SWZ przed 
upływem terminu składania ofert. 

22. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

23. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie. 

24. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
została odpowiednio udostępniona SWZ. 

25. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia. 

 
Rozdział VIII 

WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 
- dla części nr 1 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 
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- dla części nr 2 - 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 
2. Wadium należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego  
(nr konta: NBP O/O Poznań 53 1010 1469 0046 2013 9120 0000) z dopiskiem:               
„WADIUM – DOSTAWA 2 SZTUK LEKKICH SAMOCHODÓW DLA SZKOŁY 
ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU, 
ST.2370.3.2023”, załączając kopię przelewu do oferty. 

5. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
upoważnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. Wadium takie winno zostać 
załączone do oferty i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, 
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium, 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert), 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania oraz nazwa Zamawiającego jako beneficjenta 
poręczenia lub gwarancji, 

6)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
(art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum). 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa  
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 
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Rozdział IX 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert. 

2. Termin związania ofertą upływa w dniu  09.03.2023 r.     
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody                                  
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienie było wymagane) albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Rozdział X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
SWZ.  

4. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę 
zawierającą: 
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli 
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

3) przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale VI SWZ: 

a) Wypełniony w wymaganym zakresie opis przedmiotu zamówienia dotyczący 
oferowanego samochodu stanowiący załącznik nr 1 do SWZ i/lub załącznik nr 2 
do SWZ. 

4) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
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podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu 
składającego oświadczenie, złożone przez Wykonawcę / Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,  
o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać  
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, 

7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika 
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę 
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

8) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do 
jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej). 

Oferta musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnione. 

5. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone 
w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2415).  

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone  
do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu  
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub 
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert  
lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie 
odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca,  
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
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10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.                 
W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne                          
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, 
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

 
Rozdział XI 

TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie 

Zakupowej zgodnie z wymaganiami opisanymi niniejszej SWZ.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2023 roku  o godz. 9:00.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 9:30                           
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez 
automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono w siedzibie 
Zamawiającego tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. 

5. W przypadku awarii  systemu (platformy zakupowej), która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  
w sekcji ,,Komunikaty”. 
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Rozdział XII 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana  

w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT na podstawie  
Ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 106 ze zmianami). Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. Cenę należy podać w PLN, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

2. Za prawidłowy wybór stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. 
3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 

się z treścią SWZ i załącznikami.  
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. 
6. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w przekazanych przez 

Zamawiającego materiałach do sporządzenia oferty, Wykonawca powinien niezwłocznie 
o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed terminem składania ofert.  

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                              
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 
ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku  
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku wykonawca ma 
obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził                             

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

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

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

będzie miała zastosowanie. 
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty  

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotówkach 
(PLN).  
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Rozdział XIII 
OCENA OFERT 

 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Nr 

kryterium 
Kryteria oceny 

Znaczenie 

(waga) 

1. Cena brutto oferty 60% 

2. Termin wykonania zamówienia 30% 

3. Parametry techniczne 6% 

4. Okres gwarancji i rękojmi 4% 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 
kryteria. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
publicznego. 

3. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, a wynik oceny zostanie obliczony 
w następujący sposób: 

W = C + D + T + G 

 
Gdzie: 
W – wynik oceny, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty”, 
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia”, 
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Parametry techniczne”. 
G– liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”, 

 
Ad. 1)  

C - Cena brutto oferty (waga 60%). 

W zakresie kryterium cena oferty może uzyskać określoną liczbę punktów wyliczoną  
na podstawie wzoru matematycznego. 
Cena: matematyczne porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej. 
Cena - wyliczenie wg wzoru: 
 

               najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie 
  C =  ---------------------------------------------------------------------   x 60 pkt  
   cena brutto oferty badanej 

 

Ad. 2) 

D – Czas wykonania zamówienia (waga 30%). 

Oceniając oferty według wskazanego kryterium, Zamawiający będzie ocieniał 
wskazany przez Wykonawcę czas wykonania zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ.                                          
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów.                         
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Należy podać okres wykonania zamówienia w dniach. Zadeklarowany maksymalny 
termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia zawarcia umowy otrzymuje – 0 pkt. 
Dodatkowa punktacja za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 80 dni 
od daty zawarcia umowy – 10 pkt. 

            Dodatkowa punktacja za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 70 dni 
            od daty zawarcia umowy – 20 pkt. 
            Dodatkowa punktacja za skrócenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni 
            od daty zawarcia umowy – 30 pkt. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym termin 
wykonania zamówienia na przedmiot zamówienia.  
W przypadku braku wskazania czasu wykonania zamówienia w formularzu 
ofertowym Zamawiający przyjmuje do oceny termin wykonania zamówienia 
wskazany w Rozdziale III SWZ.  

 

Ad. 3) 

T – Parametry techniczne (waga 6%). 

Oceniając oferty według wskazanego kryterium, Zamawiający będzie ocieniał 
wskazany przez Wykonawcę czas wykonania zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ.                                          
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 punktów.                         
1) Wyposażenie pojazdu w systemy poprawiające bezpieczeństwo: system 
wspomagania, hamowania awaryjnego, system kontroli pasa ruchu, system kontroli 
koncentracji kierowcy: 
- nie – 0 pkt 
- tak – 2 pkt 
2) Rodzaj skrzyni biegów: 
- manualna - 0 pkt 
- automatyczne – 2 pkt 
3) Rodzaj klimatyzacji: 
- manualna – 0 pkt 
- automatyczna – 2 pkt 
 
Oceniając oferty według wskazanego kryterium, Zamawiający będzie ocieniał 
wskazane przez Wykonawcę parametry techniczne w załączniku nr 3 do SWZ.                                     
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 6 punktów.                         
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym parametry 
techniczne oferowane na przedmiot zamówienia.  
W przypadku braku wskazania parametrów technicznych przedmiotu zamówienia w 
formularzu ofertowym Zamawiający przyjmuje do oceny: 
1) Wyposażenie pojazdu w systemy poprawiające bezpieczeństwo: system 
wspomagania, hamowania awaryjnego, system kontroli pasa ruchu, system kontroli 
koncentracji kierowcy - nie – 0 pkt 
2) Rodzaj skrzyni biegów - manualna - 0 pkt 
3) Rodzaj klimatyzacji - manualna – 0 pkt. 
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Ad. 4)  

G – okres gwarancji i rękojmi (waga 4%). 

Oceniając oferty według kryterium okres gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie 
brał pod uwagę okres gwarancji i rękojmi oferowany przez Wykonawcę w załączniku 
nr 3 SWZ. Podanie parametrów jest niezbędne przy złożeniu oferty. Maksymalna 
liczba punktów do uzyskania w zakresie przedmiotowego kryterium wynosi 4. 
Uwaga: Zamawiający określa minimalny okres gwarancji – 24 miesiące.  
Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za 
wydłużenie okresu gwarancji oraz rękojmi  na cały przedmiot zamówienia ponad 
wymagany przez zamawiającego okres 24 miesięcy.  

Lp. 
Okres gwarancji oraz rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 
(gwarancja i rękojmia udzielane przez wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu są tożsame czasowo) 

Punktacja (G) 

1. 24 miesięcy  0 
2. 36 miesięcy  2 
3. 48 miesięcy  4 

 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym okres gwarancji 
oferowany na przedmiot zamówienia.  

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym 
Zamawiający przyjmuje do oceny okres 24 miesiące. W przypadku wskazania okresu 
dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający do oceny punktowej przyjmie okres równy 48 
miesiącom. 
 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium                          
o najwyższej wadze, a jeżeli otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.                            
W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty w ww. sposób Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

5. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień  
dotyczących treści złożonej oferty.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając                                    
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, Zamawiający 
wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie                           
w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi                                  
w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
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Rozdział XIV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosownie  

do przepisów ustawy określonych w art. 253 ustawy Pzp, zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

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

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1,                       
na platformie zakupowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  
nie krótszym niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób 
umowa zawierana jest w terminie nie krótszym niż 10 dni. 

4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w miejscu i terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 
umowy w ustalonym miejscu i terminie. W przypadku, gdy została złożona tylko 
jedna oferta  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminu wskazanego w ust. 3.  

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

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybierze 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważni postępowanie. 

Rozdział XV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 
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2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.   

3. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia zabezpieczenia. Przy wnoszeniu 
zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na nazwę zamówienia nadaną  
przez Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto nr: NBP O/O Poznań 53 1010 
1469 0046 2013 9120 0000. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, 
gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty 
zabezpieczenia na każde pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni  
od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. 

7. Zabezpieczenie w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu  rękojmi  
i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania  protokołu 
odbioru końcowego bez uwag, przedmiotu umowy do dnia upływu okresu rękojmi 
wynikającego z oferty Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

8. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w formie innej  
niż w pieniądzu,  to ważność dokumentu stanowiącego to zabezpieczenie musi 
obejmować okres obowiązywania umowy. 

9. W sytuacji opóźnienia realizacji umowy, Wykonawca wnosi nowe zabezpieczenie  
w wysokości o której mowa w ust. 1, ważne do nowego terminu wyznaczonego 
odbioru końcowego. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 najpóźniej w dniu odbioru końcowego 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w wysokości określonej  
w ust. 7. 

11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  
je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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Rozdział XVI 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych  

w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 
2. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określony został                                     

w projektowanych postanowieniach umowy dołączonej do SWZ. 
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SWZ dokonywane będą w złotych polskich. 
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną według zasad określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy 

5. Na podstawie art. 454 - 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje  możliwość 
dokonania zmian zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w przypadkach 
przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących                            
załącznik nr 5 do SWZ. 

 Rozdział XVII 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM 
 

1. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
2. Odwołanie wnosi się 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w 
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 



21 
 

IX „Środki ochrony prawnej” ustawy. 

Rozdział XVIII 
RODO 

 
1.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, 
2) w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyznaczony został 

Inspektor Ochrony Danych: ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań,  
tel. 618355905, fax. 618301191, e-mail: iod@sapsp.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z nazwą określoną w pkt. 1 Rozdziału II niniejszej SWZ, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.), 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem nr 1 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. „w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla 
Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. Urz. MSWiA z 2022 r. poz. 1), przez okres 10 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r.  
poz. 1129 ze zm.), 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
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1129 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników), 

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

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.  

 
Rozdział XIX 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. 
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o 

których mowa w art. 255 Pzp oraz może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 256 Pzp.  

3. Zamawiający zawiadomi o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty podając - uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz udostępni niezwłocznie informację, o której mowa na stronie na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach 
określonych w art. 71 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r.  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2434) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, udostępni protokół lub załączniki na zasadach określonych  
w § 5 ww. rozporządzenia. 
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Rozdział XX 
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 
Załączniki nr 1 - 2 – Opis przedmiotu zamówienia ( zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu 

zamówienia) dla części nr 1 i części nr 2. 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla części nr 1 i części nr 2. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik Nr 5 – Projektowane postanowienia umowy dla części nr 1 i części nr 2. 

 

SWZ opracowała: Agnieszka Chmiel 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 30 stycznia 2023 r.  


