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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42417-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw samochodów
2023/S 016-042417

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 9291415264
Adres pocztowy: ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 65-454
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kowalik, Katarzyna Rakowska
E-mail: przetargi.ias.zielonagora@mf.gov.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
Adres profilu nabywcy: http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/
zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa wykonywania okresowych obsług technicznych i napraw pojazdów służbowych należących do Izby 
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.42.2022

II.1.2) Główny kod CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem :
1) okresowych obsług technicznych pojazdów służbowych,
2) napraw pojazdów służbowych
3) dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych
4) serwisowania układów klimatyzacji pojazdów,
5) wymiany opon
6) pozostałych usług wulkanizacyjnych.
w ramach pojazdów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie gwarancji producenta 
pojazdu, wskazanych w załączniku nr 3.1-3.4 do SWZ – Formularz ofertowy i cenowy (oddzielnie do każdej 
części zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów 
służbowych na terenie miasta Zielona Góra
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usług na terenie miasta Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres czynności wynikających z realizacji usługi zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia 
(OPZ) dla wszystkich części zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz Projekcie umowy dla 
wszystkich części zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, do którego podpisania będzie zobowiązany 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza w ramach danej części przedmiotu 
zamówienia.
3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem :
1) okresowych obsług technicznych
2) napraw pojazdów służbowych
3) dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
4) serwisowania układów klimatyzacji pojazdów,
5) wymiany opon
6) pozostałych usług wulkanizacyjnych.
W ramach pojazdów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie gwarancji producenta 
pojazdu wskazanych w załączniku nr 3.1 do SWZ Formularz ofertowy i cenowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie 
przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym okres realizacji takiego zamówienia będzie 
trwał nie dłużej niż 6 m-cy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W okresie obowiązywania umowy, w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym 
lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa 
opcji. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu ilości 
wykonywanych usług do kwoty określonej w Formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
usługi objętej opcją po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale 
nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Realizacja przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami „Opisu 
przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i na podstawie Oferty Wykonawcy, która 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach 
co „zamówienie podstawowe” i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Do realizacji zamówienia 
w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy (Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do 
SWZ).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów 
służbowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usług na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres czynności wynikających z realizacji usługi zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia 
(OPZ) dla wszystkich części zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz Projekcie umowy dla 
wszystkich części zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, do którego podpisania będzie zobowiązany 
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Wykonawca, którego oferta w tej części zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem :
1) okresowych obsług technicznych
2) napraw pojazdów służbowych
3) dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
4) serwisowania układów klimatyzacji pojazdów,
5) wymiany opon
6) pozostałych usług wulkanizacyjnych.
W ramach pojazdów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie gwarancji producenta 
pojazdu wskazanych w załączniku nr 3.2 do SWZ Formularz ofertowy i cenowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie 
przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym okres realizacji takiego zamówienia będzie 
trwał nie dłużej niż 6 m-cy

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W okresie obowiązywania umowy, w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym 
lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa 
opcji. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu ilości 
wykonywanych usług do kwoty określonej w Formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
usługi objętej opcją po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale 
nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Realizacja przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami „Opisu 
przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i na podstawie Oferty Wykonawcy, która 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach 
co „zamówienie podstawowe” i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Do realizacji zamówienia 
w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy (Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do 
SWZ).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów 
służbowych na terenie powiatu słubickiego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usług na terenie powiatu słubickiego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres czynności wynikających z realizacji usługi zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia 
(OPZ) dla wszystkich części zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz Projekcie umowy dla 
wszystkich części zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, do którego podpisania będzie zobowiązany 
Wykonawca, którego oferta w tej części zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem :
1) okresowych obsług technicznych
2) napraw pojazdów służbowych
3) dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
4) serwisowania układów klimatyzacji pojazdów,
5) wymiany opon
6) pozostałych usług wulkanizacyjnych.
W ramach pojazdów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie gwarancji producenta 
pojazdu, wskazanych w załączniku nr 3.3 do SWZ Formularz ofertowy i cenowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie 
przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym okres realizacji takiego zamówienia będzie 
trwał nie dłużej niż 6 m-cy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W okresie obowiązywania umowy, w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym 
lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa 
opcji. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu ilości 
wykonywanych usług do kwoty określonej w Formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
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usługi objętej opcją po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale 
nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Realizacja przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami „Opisu 
przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i na podstawie Oferty Wykonawcy, która 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach 
co „zamówienie podstawowe” i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Do realizacji zamówienia 
w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy (Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do 
SWZ).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa na świadczenie usług na terenie powiatu słubickiego realizowana będzie od dnia jej zawarcia przez 
Strony przez okres 24 miesięcy, przy czym usługa wymiany opon i pozostałe usługi wulkanizacyjne będą 
zlecane od momentu zawarcia umowy, natomiast wszystkie pozostałe od dnia 8 czerwca 2023 roku;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów 
służbowych na terenie miasta Żary
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50100000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Świadczenie usług na terenie miasta Żary

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres czynności wynikających z realizacji usługi zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia 
(OPZ) dla wszystkich części zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz Projekcie umowy dla 
wszystkich części zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, do którego podpisania będzie zobowiązany 
Wykonawca, którego oferta w tej części zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem :
1) okresowych obsług technicznych
2) napraw pojazdów służbowych
3) dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
4) serwisowania układów klimatyzacji pojazdów,
5) wymiany opon
6) pozostałych usług wulkanizacyjnych.
W ramach pojazdów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie gwarancji producenta 
pojazdu, wskazanych w załączniku nr 3.4 do SWZ Formularz ofertowy i cenowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego oraz na warunkach i w zakresie 
przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym okres realizacji takiego zamówienia będzie 
trwał nie dłużej niż 6 m-cy.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W okresie obowiązywania umowy, w przypadku wykorzystania środków objętych zamówieniem podstawowym 
lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa 
opcji. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu ilości 
wykonywanych usług do kwoty określonej w Formularzu cenowym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
usługi objętej opcją po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, o skorzystaniu z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale 
nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Realizacja przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie, zgodnie z postanowieniami „Opisu 
przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i na podstawie Oferty Wykonawcy, która 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach 
co „zamówienie podstawowe” i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Do realizacji zamówienia 
w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy (Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do 
SWZ).

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Umowa na świadczenie usług na terenie miasta Żary realizowana będzie od dnia jej zawarcia przez Strony 
przez okres 24 miesięcy, przy czym usługa wymiany opon i pozostałe usługi wulkanizacyjne będą zlecane od 
momentu zawarcia umowy, natomiast wszystkie pozostałe od dnia 9 sierpnia 2023 roku;

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w 
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych) tego ubezpieczenia.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował:
a) infrastrukturą, to znaczy pomieszczeniem lub pomieszczeniami warsztatowymi pozwalającymi na 
jednoczesną obsługę (naprawę) co najmniej dwóch pojazdów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 T;
b) pomieszczeniami naprawczymi zapewniającymi swobodny wjazd pojazdów Zamawiającego (określonymi 
w zał. 3.1-3.4 do SWZ) z co najmniej dwoma stanowiskami umożliwiającymi naprawę co najmniej dwóch 
samochodów jednocześnie, wyposażonymi w podnośnik umożliwiający podniesienie całego pojazdu, 
urządzenie wraz z oprogramowaniem do pełnej diagnostyki komputerowej,
urządzenie do odgrzybiania i napełniania klimatyzacji, stanowisko do kontroli zawieszenia i układu 
hamulcowego, stanowisko do kontroli i regulacji układu jezdnego, pozwalające na wykonywanie napraw i obsług 
w zakresie co najmniej takim jak zakres niniejszego przedmiotu zamówienia
c) odpowiednio licznym i posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności personelem zapewniającym realizacje 
przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (załącznik do SWZ)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
W sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o wykonanie zamówienia, dołączają do oferty Oświadczenie, 
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz załącznikach stanowiących 
integralną część Umowy – odrębnie dla każdej z części I-IV. Zapisy zawarte w dokumentach, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunki zmiany umowy zostały określone w § 11 Projektu 
umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu sprzętu 
teleinformatycznego - Platformy. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne).
2.Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie przesłanek fakultatywnych, o 
których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w stosunku do którego 
zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 7 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) oraz art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.Zamawiający określa kwotę wadium: 
oddzielnie dla każdej części zamówienia:
1) Część 1 – 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
2) Część 2 – 1.500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);
3) Część 3 – 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
4) Część 4 – 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
5. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XIX SWZ.
6. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy i cenowy– Załącznik nr 3.1-3.4 do SWZ – w zależności od części składania ofert;
2) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu);
3) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie przepisów, o których 
mowa w Rozdziale VII ust. 6-8 – Załącznik nr 8 do SWZ;
7. Do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy):
1) pełnomocnictwo, złożone w sposób opisany w Rozdziale II;
2) oświadczenie o podziale obowiązków Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
Załącznik nr 7 do SWZ;
8. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego wskazano w Rozdziale X.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

23/01/2023 S16
https://ted.europa.eu/TED

9 / 10



Dz.U./S S16
23/01/2023
42417-2023-PL

10 / 10

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX 
ustawy Pzp oraz w rozdziale XXIII SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023
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