ZATWIERDZAM
Izabela Wyżgowska

Warszawa, dn. 5.09.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr postępowania: BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla zamówień
publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) – powyżej 144 000 euro

Przedmiot:

„Zakup samochodów osobowych”

Zamawiający:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5
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WPROWADZENIE
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Postępowanie oznaczone jest znakiem BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018. Wykonawcy winni
we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Adres:
Godziny pracy:
Faks:
E-mail:
II.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa,
ul. Stefana Batorego 5
815 – 1615
(22) 845-67-51
bzp.wpp@mswia.gov.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączania
katalogów elektronicznych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3
ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył 925 000,00 zł brutto.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sześciu fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku
2018, nieużywanych samochodów osobowych, jednej marki i modelu (klasyfikacja pojazdów według
Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego „SAMAR”), spełniających warunki dopuszczenia do ruchu
na drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do projektu Umowy,
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:
34110000-1 – samochody osobowe.
4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców,
o ile są znani.
4.1 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
który nie został wskazany w ofercie, na zasadach określonych w § 11 ust. 7 projektu Umowy.
4.2 Wymagania, dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zostały zawarte
w § 9 projektu Umowy.
5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy samochodów wynosi maksymalnie 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
* - Termin dostawy o którym mowa w § 3 ust. 1 projektu Umowy jest jednym z kryteriów oceny ofert
i będzie oceniany przez Zamawiającego na zasadach określonych w rozdziale XV SIWZ.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę
spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: zdolności
technicznej lub zawodowej:
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 1 (jednej) dostawy (umowy) samochodów o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł
brutto.
Uwaga:
1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub
ciągłych), Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut,
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia,
w którym NBP opublikował ww. informacje.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych
w art. 23 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
W takim przypadku Wykonawca 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. Treść zobowiązania musi bezspornie i jednoznacznie określać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawcę:
2.1. 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 2017 r. poz. 1508, ze 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 2017 r.
poz. 2344).
2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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.
3. Zamawiający, badając ww. podstawy do wykluczenia, uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy Pzp.
4. Jeżeli w stosunku do podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3, zachodzą podstawy jego
wykluczenia z przedmiotowego postępowania, odpowiednio mają zastosowanie postanowienia
Rozdziału VI ust. 4.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
A. Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się
na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie (o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3) tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
B. Oświadczenia składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej
1. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” – Załącznik nr 3 do SIWZ (plik w formacie XML).
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument
podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VIII.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).
Przed wypełnieniem Jednolitego Dokumentu należy zapoznać się z instrukcją wypełniania
zamieszczoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7
z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia lub na stronie www.uzp.gov.pl.
Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny w polskiej wersji językowej, jako plik ESPD (Załącznik
nr 3 do SIWZ – tylko elektroniczny) na stronie: www.mswia.gov.pl (zakładka zamówienia publiczne).
Po uruchomieniu strony internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,
należy wybrać „język polski”, a potem zaznaczyć „Jestem Wykonawcą”. Następnie należy
zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Podgląd i edycja pliku nie
są możliwe bez zaimportowania go do Serwisu. Wykonawca wypełnia Jednolity Dokument, tworząc
dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych
narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie Jednolitego Dokumentu i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych w pkt 9).
Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy są kryteria kwalifikacji, o
których mowa w Jednolitym Dokumencie.
Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ.
W Jednolitym Dokumencie nie wypełnia się „Części V: Ograniczenie liczby kwalifikujących się
kandydatów”.
Wykonawca jest zobowiązany dokładnie wypełnić Jednolity Dokument w zakresie stosownym
do wymagań SIWZ. Udostępniony plik XML (Załącznik nr 3 do SIWZ) zawiera tylko pola
przeznaczone do wypełnienia przez Wykonawcę.
Po wypełnieniu wymaganych danych Wykonawca zapisuje plik zawierający Jednolity Dokument
w jednym z formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., przy czym ze względów technicznych zaleca
się stosowanie formatu .pdf.
Zaleca się, aby nazwa pliku zawierającego Jednolity Dokument składała się z określenia „JEDZ”
i skróconej nazwy Wykonawcy lub odpowiednio skróconej nazwy podmiotów, o których mowa
w ust. 3 i 4.
Zapisany plik Jednolitego Dokumentu w formacie określonym w pkt 11 Wykonawca podpisuje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), przy czym zaleca się używanie formatu PAdES.
[Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
są składane na formularzu Jednolitego Dokumentu w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.]
Podpis należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Podpisany elektroniczny Jednolity Dokument musi zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. Wskazane jest, aby do szyfrowania podpisanego elektronicznie Jednolitego Dokumentu
Wykonawca skorzystał z ogólnodostępnego na rynku narzędzia na licencji open-source, np.: 7-Zip
[Przykładowa instrukcja szyfrowania w programie 7-zip:
a) Zainstalować w systemie oprogramowanie 7-zip dostępne do pobrania na stronie https://www.7zip.org/
b) Wyświetlić na szyfrowanym pliku menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję:
7-zip > Dodaj do archiwum
c) W wyświetlonym oknie opcji programu należy ustawić format archiwum na .zip, podać hasło i
zaakcentować przyciskiem „OK”
d) W folderze w którym jest zapisany plik szyfrowany, zostaje automatycznie zapisany plik o takiej
samej nazwie ale w formacie .zip, który należy przekazać Zamawiającemu.]
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku zawierającego Jednolity Dokument w treści swojej
oferty składanej w formie pisemnej (wszystkie hasła dostępu do poszczególnych plików zawierających
Jednolity Dokument, jeśli składane jest więcej niż jedno oświadczenie Jednolitego Dokumentu, a
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Wykonawca ustanowił różne hasła). Hasło należy wskazać dokładnie z użyciem tych samych znaków
(małe / duże litery / znaki specjalne). Zaleca się, że hasło powinno być nie krótsze niż 4 znaki i nie
powinno być dłuższe niż 10 znaków. Treść oferty może zawierać, jeśli jest to niezbędne, również inne
informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w Jednolitym Dokumencie.
Hasła/eł nie należy zamieszczać w treści e-mail-a przekazującego Jednolity Dokument.
16. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym Jednolity Dokument korzystając z poczty elektronicznej na adres email:
bzp.wpp@mswia.gov.pl (maksymalny rozmiar wiadomości – 50 MB) w taki sposób, aby dokument
ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca aby w tytule
wiadomości zawierającej Jednolity Dokument Wykonawca podał nr referencyjny postępowania:
(BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018), a w treści wiadomości email nazwę postępowania i
oznaczenie Wykonawcy.
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować potraktowaniem wiadomości e-mail
jako spamu zatrzymanego przez serwery Zamawiającego.
17. Zaleca się aby Wykonawca, przesyłając wiadomość do Zamawiającego zażądał automatycznego
potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
18. Za datę przesłania Jednolitego Dokumentu będzie moment wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej
Zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar
(https://www.gum.gov.pl/).
19. Złożenie Jednolitego Dokumentu wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1219 z pózn. zm.).
20. Obowiązek złożenia Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również Jednolitego Dokumentu
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie
wymaga szyfrowania tego dokumentu.
21. W celu przesłania Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej Wykonawca powinien posiadać
dostęp do sieci Internet oraz skrzynki e-mail.
C. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert),Wykonawca składa oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli
oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4
do SIWZ.
D. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem
zawartym w Dziale E ust. 3 i 4), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1.1 Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi
dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór
Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
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Uwaga:
1) Dowodami o których mowa w pkt 1.1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmioty, na rzecz których dostawy były wykonane (a 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;
2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy
były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
2.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składnia ofert;
2.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4 odpis z właściwego rejestru lub 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;
2.5 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w
sprawie spłaty tych należności - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do
SIWZ;
2.6 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;
2.7 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;
2.8 Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
2.8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w:
a) pkt 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
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lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) pkt 2.2., 2.3. i 2.4. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.8.2 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 ppkt 2.8.1., 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 właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt 2.8.1. w zakresie terminu
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
2.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczą dokumenty wskazane w pkt 3.1., składa dokument, o którym mowa w
pkt 2.8. ppkt 2.8.1.lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 2.8. ppkt 2.8.1, w zakresie
terminu wystawienia dokumentów, stosuje się odpowiednio.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenia
i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach art. 22a
ustawy:
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do każdego z tych
podmiotów, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w ust. 2.
E. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów
1. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, muszą spełniać wymagania określone
w ustawie Pzp i przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), a w odniesieniu do Jednolitego
Dokumentu – wymagania określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.01.2016).
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
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wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w dziale D ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w dziale D ust. 1 i 2, 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 okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Zamawiający prosi o podanie przez Wykonawcę informacji, przy jakim postępowaniu prowadzonym
przez Zamawiającego składał tego typu dokumenty.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim,
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481,ze zm.), zwanej dalej Prawem
pocztowym, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2018 poz. 650):
1.1. osobiście:
Bezpośrednio w Warszawie, w punkcie podawczym (okienko MSWiA), zlokalizowanym
w Biurze Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A.
Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
1.2. Pisemnie, na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Zamówień Publicznych
ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa,
1.3. faksem, na numer: (22) 845 67 51,
1.4. elektronicznie e-mailem, na adres: bzp.wpp@mswia.gov.pl
- Uwaga: W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, za prawidłowo przekazany dokument
(oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie (przesłanie)
skanu danego dokumentu.
Korespondencja kierowana do Zamawiającego ma być opatrzona numerem referencyjnym sprawy
tj. BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
2.1. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiście
lub za pośrednictwem posłańca, zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej
(w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem):
2.1.1. ofertę (pod rygorem nieważności),
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonych przez
Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
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2.1.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
2.1.3. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.1.2., składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 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.
Wykonawca zobowiązany jest na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za
zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
2.2. Jednolite Dokumenty (zgodnie z wzorem standardowego formularza) należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymaganiami
opisanymi w Rozdziale VIII SIWZ lit. B.
2.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek
wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną złożone w odpowiedniej
formie i zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone
w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego (z zachowaniem właściwej formy) przed
upływem wyznaczonego terminu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku.
5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej
bezpośredniej lub droga telefoniczną.
6. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona
jest Sylwia Jabłońska tel. (22) 60 139-29.
3.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, wadium może być wnoszone w następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2018 poz. 110).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu:
Wadium, wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy MSWiA,
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa:
NBP Okręgowy Oddział Warszawa
Numer rachunku: 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000,
z adnotacją:

postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018

10

Wadium do przetargu na „Zakup samochodów osobowych” - postępowanie nr BZP-WPP-2374-222-BAF-PN-SJ/2018.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania
rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu:
4.1. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał (poręczenia lub
gwarancji) należy dołączyć do składanej oferty. Zaleca się nie wpisać na trwałe tego dokumentu
do całości oferty.
4.2. Dokument wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać bezwarunkowe
i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium,
powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp.
W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
przez beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez
notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania
w imieniu MSWiA, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy
kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego
umocowanie osób do występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać
treści SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych
w rozdziale XIV SIWZ.
4. Do formularza oferty (wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1
do SIWZ), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, należy dołączyć:
4.1. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium
w formie innej niż pieniądz).
4.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników,
jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
bądź też przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych
i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami internetowymi, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
4.3. Oświadczenia lub dokumenty, mające udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.4. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ -„Zestawienie oferowanych granicznych parametrów
techniczno –użytkowych”, stanowiący integralną część Formularza oferty;
UWAGA!!!
W formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - „Zestawienie oferowanych granicznych
parametrów techniczno – użytkowych” należy uzupełnić edytowalne wiersze tabeli, opisując przy tym
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dokładnie parametr wymagany przez Zamawiającego /potwierdzić spełnianie wymogu poprzez
zakreślenie (podkreślenie) w kolumnie 4 tabeli słowa „Tak”. Wykonawca zobowiązany jest do
potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w formularzu „Zestawienie oferowanych granicznych
parametrów techniczno – użytkowych”. Formularz „Zestawienie oferowanych granicznych parametrów
techniczno – użytkowych” stanowi element oferty i nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych
w przepisach art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Konsekwencją niewłaściwego wypełnienia formularza
-”Zestawienie oferowanych granicznych parametrów techniczno –użytkowych” jest jego niezgodność z
treścią SIWZ i odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Uzupełniania nie wymagają wiersze nieedytowalne tj. przekreślone.
5. Jednolity Dokument (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia a także dla podmiotów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ) - zaszyfrowany
i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – należy przesłać zamawiającemu na
adres poczty elektronicznej bzp.wpp@mswia.gov.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ lit. B).
6. Oferta wraz z załącznikami oraz Jednolity Dokument powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez
osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
7. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis
lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz
z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich
dekompletację.
8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę.
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie należy
zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Biuro Zamówień Publicznych
Wydział Prowadzenia Postępowań
02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5
OFERTA
(przetarg nieograniczony)
„Zakup samochodów osobowych” - postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018
Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2018 r., o godz. 10:00
NIE OTWIERAĆ PRZED 26 września 2018 r., godz. 12:00
10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej niezależnie od
oznakowania wskazanego w pkt 9, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu
zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co najmniej
informacja, że w przesyłce znajduje się „oferta” z podaniem numeru sprawy oraz do której
godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do niniejszych
zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji a w konsekwencji
niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania.
11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) były opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było
zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po upływie terminu
do składania ofert.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia koperty.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana oferty wymaga
formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem
„ZMIANA OFERTY”.
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14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone w formie pisemnej.
Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być załączone pełnomocnictwo (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy
(np. kopia KRS, CEiDG), z którego wynika uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy
w powyższym zakresie.
15. Jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie lub Jednolitym Dokumencie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest on,
w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być złożone w sposób wyraźnie
określający wolę ich utajnienia, np. w przypadku oferty - w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty, a w przypadku Jednolitego Dokumentu – Wykonawca powinien w treści oferty
wyraźnie wskazać, które informacje zawarte w Jednolitym Dokumencie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich
poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r. Nr 419.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Termin oraz miejsce składania ofert:
Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 9 i 10 - należy złożyć
do dnia 26 września 2018 r., do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze
Przepustek – wejście od ulicy Rakowieckiej 2A lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań,
00-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5.
Biuro Przepustek jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 września 2018 r., o godzinie 12:00 w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań,
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, blok F, IV piętro, pok. nr 426.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje
dotyczące:
4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
4.3. cen oraz innych istotnych informacji, zawartych w ofertach.
5. Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert:
Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert odbywa się przez Biuro Przepustek –
od ul. Rakowieckiej 2a, Biuro Przepustek jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00. Celem wystawienia
przepustki należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 135-26,
dzwoniąc z Biura Przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument tożsamości ze
zdjęciem.
UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie Zamawiającego,
prosimy Wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert, o uwzględnienie czasu
niezbędnego na otrzymanie zgody na wejście do obiektu oraz dostarczenie oferty w terminie
i miejscu, zgodnie z ust. 1.
1.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
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1. Wykonawca poda cenę całkowitą brutto oferty w formularzu ofertowym.
2. Cenę oferty (brutto) (Cenę całkowitą brutto) - za wykonanie przedmiotu zamówienia należy obliczyć
na podstawie tabeli zamieszczonej w ppkt. 1.1 formularza ofertowego. W tabeli należy podać cenę
brutto za każdy z sześciu samochodów (kol. 2. -7.), zsumować liczbę samochodów (kol. 8), a następnie
tak otrzymaną sumę wpisać słownie w wierszu „Cena całkowita brutto”.
3. Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie ceny, wyrażone do dwóch miejsc po przecinku.
Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest
stosować matematyczne reguły zaokrąglania. Ceny należy podać w PLN.
4. Cena oferty obejmuje wszystkie czynności określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, a także wszystkie
koszty (w szczególności: załadunku, transportu, rozładunku, instruktażu dla pracowników
Zamawiajacego, gwarancji) i opłaty towarzyszące, jakie mogą powstać w związku z realizacją
zamówienia, w tym koszty podatku od towarów i usług.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria wyboru

Waga

Cena ogółem brutto

C

60 %

Termin dostarczenia samochodów

TD

40 %

1.1. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów:
1) wartość brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia określonego w
Formularzu oferty – według następującego wzoru:
Najniższa wartość ogółem brutto oferty
C=

x 60 %
Wartość brutto ogółem oferty badanej

2) termin dostarczenia samochodów określony w Formularzu oferty – liczny w dniach
kalendarzowych oraz wyrażony liczbą całkowitą, według następującego wzoru:
najkrótszy termin dostarczenia samochodów
TD =

x 40 %

termin dostarczenia samochodów w badanej
ofercie

Zamawiający odrzuci ofertę, w której „Termin dostarczenia samochodów” będzie dłuższy
niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby dni kalendarzowych
oferowanego terminu dostarczenia samochodów, Zamawiający przyjmie, że jest to liczba 60 dni
kalendarzowych.
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W przypadku wpisania przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby dni niebędącej liczbą
całkowitą, Zamawiający przyjmie liczbę wskazaną przed przecinkiem.
2. Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, wg. wzoru:
∑= C+TD 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 spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, z zachowaniem terminu wynikającego z art.
94 ustawy Pzp.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym
również umowy spółki cywilnej.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:
3.1. podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz stawkę podatku
VAT, zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Wartość
podanego wynagrodzenia musi odpowiadać kwocie podanej w ofercie lub wynikać
z ewentualnych poprawek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp;
3.2. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w rozdziale
XVII.

XVII.
WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
(słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. 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 możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w innych formach.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek Zamawiającego:
NBP Okręgowy Oddział Warszawa
Numer rachunku 56 1010 1010 0031 3113 9120 0000,
z adnotacją:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawieranej w wyniku przeprowadzonego
postępowania na „Zakup samochodów osobowych- postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PNSJ/2018”.
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5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu
poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
bezpośrednio w punkcie podawczym (okienko MSWiA) zlokalizowanym w Biurze Przepustek –
wejście od ulicy Rakowieckiej 2A. Treść dokumentu poręczenia lub gwarancji winna zawierać
zobowiązanie podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty na rzecz
Zamawiającego każdej kwoty (do maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy) po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania/wezwania do zapłaty i zawierającego
oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z
zawartej Umowy.
W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez
beneficjenta (MSWiA) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do zapłaty za
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek MSWiA, albo żądania potwierdzenia przez notariusza,
że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu
MSWiA, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo
przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do
występowania w imieniu MSWiA z żądaniem zapłaty).
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w projekcie umowy.

XVIII. 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 UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych
w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający
nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA
1.

2.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do
postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 euro, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi
ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym:
1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
1.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);
1.3. w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec
czynności innych niż wymienione powyżej).
Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
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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.
Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,
Załącznik nr 2 – Zestawienie oferowanych parametrów techniczno–użytkowych dla samochodów,
Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) –– plik ESPD,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw,
Załącznik nr 6 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Załącznik nr 7 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Załącznik nr 8 – Projekt umowy,
Załącznik nr 9 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
REGON ______________ NIP _________________
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję:
__________________________________________________________________________
Tel.________________; Faks ___________________; E-mail _______________________;
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
_________________________________________ Tel. ___________________________
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
siedziba: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
1.

Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na „Zakup samochodów osobowych”, zgodnie z wymogami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia na
poniższych warunkach:

1.1 Cena
Uwaga:
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.
Nazwa przedmiotu
zamówienia

Cena brutto
za
1 samochód

Cena brutto
za
2 samochód

Cena brutto
za
3 samochód

Cena brutto
za
4 samochód

Cena brutto
za
5 samochód

Cena brutto
za
6 samochód

Łączna cena ogółem
brutto
(suma kolumn od 2-7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zakup i dostawa fabrycznie
nowych, nieużywanych,
wyprodukowanych w roku
2018, sześciu samochodów
osobowych, jednej marki
i modelu, zgodnie ze złożonym
zestawieniem oferowanych
granicznych parametrów
techniczno-użytkowych,
stanowiącym integralną część
oferty
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8.

Cena całkowita ogółem brutto:
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..…. zł brutto

1.2 Deklarowany przeze mnie/przez nas termin dostarczenia samochodów liczony od dnia podpisania
umowy wynosi:

Termin dostarczenia samochodów

do…………………..…dni
kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy

Zamawiający odrzuci ofertę, w której „Termin dostarczenia samochodów” będzie dłuższy niż 60
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby dni kalendarzowych
oferowanego terminu dostarczenia samochodów, Zamawiający przyjmie, że jest to liczba 60 dni
kalendarzowych.
W przypadku wpisania przez Wykonawcę w formularzu oferty liczby dni niebędącej liczbą całkowitą,
Zamawiający przyjmie liczbę wskazaną przed przecinkiem.
2. Oświadczam, że:
2.1. Zapoznałem się z regulacjami Rozdziału VIII SIWZ lit. B dotyczącego składania Jednolitego
Dokumentu. Hasło/a dostępowe do zaszyfrowanego(ych) pliku(ów) Jednolitego(ych)
Dokumentu(ów) przekazanych Zamawiającemu na adres: bzp.wpp@maswia.gov.pl, są
następujące:
Nr pliku

Nazwa pliku

Hasło dostępowe*)
(w każdej z kratek proszę o podanie jednego znaku hasła)

Plik nr 1
Plik nr 2
Plik nr 3
Plik nr …

*) należy podać znaki zachowując oryginalną pisownię stworzonego przez Wykonawcę hasła, którego
użył w celu zaszyfrowania przesłanego elektronicznie Jednolitego Dokumentu (np. małe / duże litery
/ znaki specjalne).
2.2. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkimi
innymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, w tym informacjami w zakresie
ochrony danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego BIP MSWiA
(zakładka Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy
– Prawo zamówień publicznych) i nie wnoszę/nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2.3. oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Projekcie umowy i „Zestawieniu
oferowanych granicznych parametrów techniczno – użytkowych”;
2.4. uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 60 dni
od upływu terminu składania ofert;
2.5. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
2.6. Przedmiot zamówienia wykonam siłami własnymi* / z udziałem Podwykonawcy/ów w zakresie*:
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nazwa (firma)
podwykonawcy,
o ile jest znany

część (zakres) przedmiotu
zamówienia przewidywany
do zlecenia podwykonawcy

procentowy udział
podwykonawstwa

Uwaga – brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane
będzie bez udziału podwykonawców.

2.7. Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie następujących części
zamówienia *:
nazwa (firma)
podwykonawcy
(innego podmiotu)

część (zakres) przedmiotu
zamówienia przewidywany
do zlecenia podwykonawcy

procentowy udział
podwykonawstwa

Uwaga – brak wypełnienia powyższej tabeli rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane
będzie bez udziału podwykonawców, na których zasobach polega Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór mojej oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić
do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego:
3.1. Powstanie obowiązku podatkowego dotyczy**:
………………………………………………………………………………………………
** należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi wraz z numerem pozycji formularza cenowego, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający
będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
a nie Wykonawca. Jeżeli wybór takiej oferty, będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający doliczy
do przedstawionej ceny oferty podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Wartość towaru lub usługi określonych w pkt. 3.1., bez podatku od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi*:
…………………………………………………………………………………………………... .
Brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

4. Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego do przedmiotowego postępowania:
4.1. Forma, w jakiej zostało wniesione wadium: …………………..… - załącznik nr …… do oferty.
4.2. Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wpłacone w pieniądzu*:
…………………………………………………………………………………………………………
4.3. Oryginał gwarancji wadialnej / poręczenia wadialnego proszę odesłać pocztą za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, na adres*:
…………………...…...…………………………………………………………………………………
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
5.1.
………………………………………………………………………………………………
5.2.
..……………………………………………………..………………………………………
5.3.
………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty są aktualne na
dzień złożenia i zostały złożone w celu badania przez Zamawiającego potwierdzania przez Wykonawcę
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron.
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*niepotrzebne skreślić

………………………………
(miejscowość i data)

………………..……………………………………
(czytelny podpis lub podpis i stempel
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )
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Załącznik nr 2 do SIWZ
postępowanie nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na „Zakup samochodów osobowych”

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO –
UŻYTKOWYCH
1. Samochody osobowe - 6 sztuk, tej samej marki i tego samego modelu
Marka: …………………………
Model: …………………………

L. p.

1.

2.
3.

4.
5.

Parametr wymagany

SEGMENT POJAZDU: KLASA
ŚREDNIA „D” (WG.
KLASYFIKACJI INSTYTUTU
SAMAR)
ROK PRODUKCJI: 2018
SILNIK
WYSOKOPRĘŻNY(DIESEL)
Z TURBODOŁADOWANIEM,
POJEMNOŚĆ min. 1800 cm3
NADWOZIE TYPU: OSOBOWY
SEDAN/LIFTBACK
KOLOR NADWOZIA
METALIZOWANY/PERŁOWY:
ODCIENIE:
SZAREGO,CZARNEGO,
NIEBIESKIEGO
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by
dostarczone samochody były w różnych
kolorach i odcieniach spośród ww.
wymienionych

6.

SKRZYNIA BIEGÓW
AUTOMATYCZNA/MANUALNA
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by
dostarczone samochody były wyposażone w
skrzynie biegów automatyczne / manualne

Spełnienie
wymogu
Tak*/Nie*
Informacje
wypełnia
Wykonawca
TAK/NIE*

Parametr oferowany
Informacje wypełnia
Wykonawca
podając szczegółowe dane w
pozycjach wykropkowanych

TAK/NIE*
……………… cm3
Osobowy: ……………..
1 samochód
2 samochód
3 samochód

a) Kolor nadwozia:………..
b) odcienie: ………………
a) Kolor nadwozia:………..
b) odcienie: ………………
a) Kolor nadwozia:………..
b) odcienie: ……………

4 samochód

a) Kolor nadwozia:………..
b) odcienie: ………………

5 samochód

a) Kolor nadwozia:………..
b) odcienie: ………………

6 samochód

a) Kolor nadwozia:………..
b) odcienie: ………………

1 samochód
2 samochód

Skrzynia biegów:
………………
Skrzynia biegów:
………………

3 samochód

Skrzynia biegów:
………………

4 samochód

Skrzynia biegów:
………………

5 samochód

Skrzynia biegów:
………………
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6 samochód

7.
8.
9.
10.

CZUJNIKI PARKOWANIA TYŁ I
PRZÓD
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA min. 4750
mm.
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA min.
450 l.
MOC SILNIKA min. 180 KM.

Skrzynia biegów:
………………

TAK/NIE*
………………. mm
……………… l
………………km

11.

ROZSTAW OSI min. 2750 mm.

12.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
TYPU (ABS, ASR, ESP)
UKŁAD KIEROWNICZY ZE
WSPOMAGANIEM
ELEKTRYCZNE STEROWANIE
SZYB: PRZÓD I TYŁ
LUSTERKA WSTECZNE
ELEKTRYCZNIE REGULOWANE
ZDALNIE STEROWANY
CENTRALNY ZAMEK ORAZ
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z
CZUJNIKIEM PRZECHYŁU
IMMOBILISER

………………mm

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE Z
DOŚWIETLANIEM ZAKRĘTÓW
PODUSZKI POWIETRZNE DLA
KIEROWCY I PASAŻERÓW,
PODUSZKI POWIETRZNE
BOCZNE KURTYNY POWIETRZNE
łącznie min. 6 szt.
KIEROWNICA
WIELOFUNKCYJNA
AKTYWNY TEMPOMAT
REGULACJA KIEROWNICY W
DWÓCH PŁASZCZYZNACH
KOMPUTER POKŁADOWY W
JĘZYKU POLSKIM
REGULACJA PODPARCIA
LĘDZWI W FOTELACH
PRZEDNICH DLA KIEROWCY I
PASAŻERA
KLIMATYZACJA
AUTOMATYCZNA min.
dwustrefowa
SYSTEM NAWIGACJI
SATELITARNEJ FABRYCZNIE
WBUDOWANY Z MAPĄ POLSKI
LUB EUROPY

…………………….
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

TAK/NIE*
TAK/NIE*

………………

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Klimatyzacja automatyczna:
………………..
……………….
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27.
28.

SZYBA TYLNA ORAZ BOCZNE
TYLNE SZYBY PRZYCIEMNIONE
KAMERA COFANIA

29.

FELGI ALUMINIOWE min. 17 cali
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by
dostarczone samochody były wyposażone w
różnej wielkości felgi

TAK/NIE*
TAK/NIE*
Felgi aluminiowe: …… cali
1 samochód
2 samochód

Felgi aluminiowe: …… cali

3 samochód

Felgi aluminiowe: …… cali

4 samochód

Felgi aluminiowe: …… cali

5 samochód

Felgi aluminiowe: …… cali

6 samochód

Felgi aluminiowe: …… cali

30.

SYSTEM RADIOWY Z USB

TAK/NIE*

31.

INSTALACJA BLUETOOTH

TAK/NIE*

32.

GNIAZDA ZASILAJĄCE 12V min. 3
szt. w samochodzie

1 samochód Gniazda zasilające 12 V:…. szt.
2 samochód Gniazda zasilające 12 V:…. szt.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza by
dostarczone samochody wyposażone były w
różną liczbę gniazd zasilających

3 samochód Gniazda zasilające 12 V:….. szt.
4 samochód Gniazda zasilające 12 V: …. szt.
5 samochód Gniazda zasilające 12 V:…. szt.
6 samochód Gniazda zasilające 12 V:…. szt.

33.

TAPICERKA: MATERIAŁOWA,
ALKANTARA/SKÓRA (CIEMNY
KOLOR)
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by
dostarczone samochody różniły się tapicerką
oraz jej kolorem

1 samochód
2 samochód

a) tapicerka:………………..
b) kolor: ………………….
a) tapicerka:………………..
b) kolor: …………………..

3 samochód

a) tapicerka:………………..
b) kolor: …………………..

4 samochód

a) tapicerka:………………..
b) kolor: …………………..

5 samochód

a) tapicerka:………………..
b) kolor: …………………..

6 samochód

a) tapicerka:………………..
b) kolor: …………………..

34.

CZUJNIK DESZCZU

TAK/NIE*

35.

CZUJNIK ZMIERZCHU AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE
ŚWIATEŁ
SYGNALIZACJA SPADKU
CIŚNIENIA W OPONACH
JEDEN KOMPLET DYWANIKÓW
PODŁOGOWYCH
MATERIAŁOWYCH I JEDEN
KOMPLET DYWANIKÓW
GUMOWYCH
APTECZKA,TRÓJKĄT
OSTRZEGAWCZY,GAŚNICAWYPOSAŻENIE ZGODNIE Z

TAK/NIE*

36.
37.

38.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

PRZEPISAMI USTAWY PRAWO O
RUCHU DROGOWYM
KAMIZELKA ODBLASKOWA W
ILOŚCI ZGODNEJ Z LICZBĄ
MIEJSC W POJEŹDZIE
KOŁO ZAPASOWE PEŁNO
WYMIAROWE NA FELDZE
ALUMINIOWEJ
GWARANCJA SAMOCHODU
MINIMUM 24 MIESIĄCE BEZ
LIMITU KILOMETRÓW.
OKRES GWARANCJI – LICZONY
OD DNIA PODPISANIA BEZ
UWAG PROTOKOŁU ODBIORU.
MIEJSCE DOSTAWY: DO
SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO, tj.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa.

Emisja zanieczyszczeń, tlenków
azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów spełniająca wymogi
min. EURO 6 wdrożonej
Rozporządzeniem Komisji
Europejskiej (UE nr 459/2012
z dnia 29 maja 2012 r. w
odniesieniu do emisji
zanieczyszczeń pochodzących z
lekkich pojazdów pasażerskich i
użytkowych (Euro 6)
Emisja CO2 nie większa
niż 190 g/km
Zużycie energii nie więcej
niż 2,70 MJ/km

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

………………………………………
……………………………………..

* - niepotrzebne skreślić lub potrzebne zakreślić

……………………………
(miejscowość, data)

…………..………………….……………………………..
(czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Plik „ESPD MSWiA – Zakup samochodów osobowych” nr postępowania nr BZP-WPP-2374-222-BAF-PN-SJ/2018: www.mswia.gov.pl. (link: zamówienia publiczne).
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Uwaga:
Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

……………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na „Zakup samochodów osobowych”, informuję,
że*:
n Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *;
Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) łącznie z nw.
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia*, **:

1. ……………………………………………………………………..……………………
2. ……………………………………………………………………..……………………

……………………………
(miejscowość, data)

…………..………………….……………………………..
(czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X
** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może załączyć dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z
późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
1

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na
„Zakup samochodów osobowych”, potwierdzając spełnienie warunku, który został wskazany w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1. SIWZ, oświadczam/y że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem/liśmy (a w przypadku
świadczeń i ciągłych również wykonujemy) następujące dostawy:
czas realizacji
lp.

nazwa zamówienia

wartość zamówienia
(dostawy) brutto**

zakończenie
(dd.mm.rrrr)

nazwa i adres
Zamawiającego

zakres zamówienia
(dostawy)

dostawa samochodów:
TAK/NIE*
1
dostawa samochodów:
TAK/NIE*

…

*) niepotrzebne skreślić
**) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
Załączniki do WYKAZU:
(Dowody, o których mowa w rozdziale VIII dział D ust. 1 SIWZ )
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
……………………..……
(miejscowość, data)

…………………………………..………………….……………………………..
(czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Uwaga:
Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział D i E SIWZ

……………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na „Zakup samochodów osobowych”,
oświadczam, że:


wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*;



wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
a Wykonawca dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, na potwierdzenie czego załączam
do oferty niżej wymienione dokumenty*:



1.

……………………………………………………………………..……………………

2.

……………………………………………………………………..……………………

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

……………………………
(miejscowość, data)

…………..………………….……………………………..
(czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Uwaga:
Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego – na zasadach określonych w rozdziale VIII dział D i E SIWZ

……………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na „Zakup samochodów osobowych”,
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienie publiczne.

……………………………
(miejscowość, data)

…………..………………….……………………………..
(czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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