
 

 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

   
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

POD NAZWĄ: 
 
 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA 
POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU.  

 
 
 

Zatwierdzam niniejszą specyfikację: 
                                                                                                                              Bożena Sikora 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu  8 sierpnia 2018 r. 

1. drogą elektroniczną w BZP pod numerem 601102-N-2018 

2. na stronie internetowej Zamawiającego:  bip.pomorskieparki.pl 
3. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                    

Sporządził: 
Grażyna Romanowska 
Paweł Jakubowski  

 
 
Komisja Przetargowa 
Powołana przez  
Dyrektora Pomorskiego Zespołu  
Parków Krajobrazowych w Słupsku 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slupsk.pl/


 

 

Znak sprawy: PZPK.DAO.251.6.2018 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 

Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 
2. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku,  w godzinach  od 7.30 do 

15.30. 
3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  tel./ faks   59 84 29 829   
4. Adres e-mail zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl 
5. Adres strony internetowej: www.pomorskieparki.pl. 
6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił SWIZ:  

www.bip.pomorskieparki.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
2. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1579,  z  późn.  zm.)  –  zwanej  dalej  w   skrócie 
„ustawą”. 

3. Zamawiający  zastrzega  sobie   możliwość   dokonania   w  pierwszej   kolejności   oceny  ofert,                                        
a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy). 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, 
konsorcjum). Postanowienia SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

5. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do celów 

służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku ,  zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 
2. Nomenklatura – kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):     
 Samochody  osobowe: 34110000-1 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od udzielenia zamówienia (podpisania umowy). 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie określa  warunku w ww. zakresie 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się: 
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1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 
U. z 2017 poz. 2204 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz.1463 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa                   
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega                
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te  informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje                          
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności  Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,    o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu                          
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie                            
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków       
dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1541 z późn. zm.); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), 



 

 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
(rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 5-9 
SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz (rozdział V 

ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (rozdział V 
ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 

SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d), 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 4 SIWZ), 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 
7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 10 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 11 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 
3 powyżej. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

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

 
 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy:  
Nie dotyczy- zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie wyżej wskazanego przepisu.  



 

 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU   W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:  
 

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia: 

1.1 Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego 
wzoru  – załącznik nr 2 do SIWZ). 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  
składa każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
1.2. Oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,                     

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 5. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów: 
2.1. Dokumenty,  o  których  mowa  w  punkcie  poprzedzającym  muszą  być  złożone  pisemnie                      

i w oryginale. 
2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 
2.3. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być 

złożony w całości. 
2.4. Dodatkowe informacje: pożądane jest, aby oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do SIWZ zostało sporządzone na tym formularzu lub na kserokopii sporządzonej z tego druku 
(bądź w formie tego druku). 

3. Termin składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego: 
3.1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w postępowaniu wykonawca 

składa wraz z ofertą. 
3.2. Oświadczenie lub dowody, o których mowa w rozdz. VII pkt 1.2 SIWZ wykonawca przekazuje 

zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,              
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

 
 
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, 
osobiście, za pośrednictwem posłańca) lub faksem – nr faksu zamawiającego: 59 84 29 829. 
Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, 
pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 
2.1. Osobami  uprawnionymi  do  kontaktów  z  wykonawcami  w  sprawach  proceduralnych  

(formalno - prawnych i w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia) są: Grażyna 
Romanowska, Paweł Jakubowski,  tel. 59 84 29 829, e-mail: zampub@pomorskieparki.pl 
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IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę.  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, 
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres – nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wymogi formalne: 
1.1. Ofertę należy sporządzić, pod  rygorem  nieważności,  w formie  pisemnej  w języku  polskim,  w 

sposób czytelny i przejrzysty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 
elektronicznej. 

1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA WYKONAWCY, stanowiącym 
(stanowiącego) załącznik nr 1 do SIWZ lub na kserokopii sporządzonej z tego formularza 
(załącznika nr 1). 

1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez 
pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za pomocą 
maszyny do pisania. 

1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz 
postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się 
możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub 
odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych  wątpliwości 
co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane jest, by w 
przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować i wypełnić tak, aby nie 
było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp. 

1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian 
merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty. 

1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez 
wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub 
wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert złożonych 
przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną 
wspólną ofertę. 

1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) 
uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty 
pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 

a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania 
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy; 

b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), 
o której(ych) mowa w pkt. 1.7a; 

c) pełnomocnika    ustanowionego     przez     wykonawców     wspólnie     ubiegających     się   o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 
upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 
pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza  lub  przez  osoby,  które  tego  pełnomocnictwa  udzieliły.  Postanowienie  SIWZ,     o  
którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  stosuje  się  odpowiednio  do  pełnomocnictwa  z 
prawem substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym. 

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są 



 

 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający 
pełnomocnika. 

1.10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane
odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 

1.11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców 
(patrz: załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie): 

a) oferta sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ; 

b) oświadczenie, o którym mowa  w rozdz. VII pkt 1.1  SIWZ –  sporządzone i  złożone zgodnie                  
z wymogami SIWZ (patrz: załącznik nr 2 do SIWZ); 

c) dokument, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. Ofertę należy złożyć w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (sekretariat),                           
        ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej)   

 – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy zamówienia pn. Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu osobowego do celów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Słupsku; znak sprawy: PZPK.DAO.251.6.2018; nie otwierać do dnia  
20 sierpnia 2018 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie 
zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu 
oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego 
nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r., o godz. 11:00, w Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych w Słupsku,  ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk – pok. nr 11. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 

kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, 
rabatów, zniżek itp. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę formularza 
oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich  
         czynników. 
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 
4. Wszystkie zawarte w ofercie ceny wykonawcy ustalają z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. Ceny zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5  grosza pomija 
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 5. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN) niezależnie od wchodzących                          
w jej skład elementów. 



 

 

6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,  

WRAZ   Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
1.1 Cena - znaczenie kryterium 60% 

W zakresie tego kryterium ilość uzyskanych przez ofertę punktów zostanie 
obliczona wg następującego wzoru: 

 
Najniższa cena ofert 
--------------------------- X 100 pkt. X 60% 
Cena oferty badanej 

 
1.2 Zużycie energii - znaczenie kryterium 15% 

W zakresie tego kryterium ilość uzyskanych przez ofertę punktów zostanie obliczona wg 
następującego wzoru: 

 
Najniższe zużycie energii 

----------------------------------------------------------  X 100 pkt. X 15% 
Zużycie energii w ofercie badanej 

 
Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa i wartości 
energetycznej paliwa określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 r nr 96 poz. 559). 
Wartość energetyczna benzyny zgodnie z przywoływanym rozporządzeniem wynosi 32 MJ/l. 

 

1.3 Emisja CO2- znaczenie kryterium 15% 
W zakresie tego kryterium ilość uzyskanych przez ofertę punktów zostanie obliczona wg 
następującego wzoru: 

 
Najniższa emisja CO2 

-------------------------------------------------------------  X 100 pkt. X 15% 
Emisja CO2 w ofercie badanej 

 
Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych  według 
procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. Podane dane muszą dotyczyć 
mieszanego cyklu jazdy. 
 

1.4 Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – znaczenie kryterium     
      10% 

W zakresie tego kryterium ilość uzyskanych przez ofertę punktów zostanie obliczona wg 
następującego wzoru: 

 
Najniższa emisja zanieczyszczeń 

-------------------------------------------------------------  X 100 pkt. X 10% 
Emisja zanieczyszczeń w ofercie badanej 

 
Wartości winny być podawane zgodnie z wynikami pomiarów przeprowadzonych  według 
procedury ustalonej dla celów badan homologacyjnych. Podane dane muszą być wyrażone 



 

 

łącznie (jako suma) dla tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 
 

2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych do dwóch miejsc 
po przecinku (poprzez zsumowanie pkt 1.1, 1.2, 1.3 oraz1.4). 
 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Nie dotyczy – zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego: 

Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  
umowy    w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania     
      o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  
przepisów  ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 
– 198g). 

XIX. Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest 

podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy. 
4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną – z zastrzeżeniem rozdz. VIII pkt 1 (zdanie trzecie) SIWZ. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między zamawiającym, 
a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN). 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz 29 ust. 4 ustawy. 
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie 

dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy. 
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

XX. Klauzula informacyjna  z art.13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Pomorskie - Pomorski 
Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Województwie Pomorskim - Pomorski Zespół 
Parków Krajobrazowych w Słupsku jest Pani Marzena Osuch mail:iod@pomorskieparki.pl tel. 
59 842 98 29; 



 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu osobowego do celów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Słupsku, Znak sprawy: PZPK.DAO.251.6.2018, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego ; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym i jest 
Pan/Pani zobowiązana do podania ich a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak możliwości udziału w postępowaniu ; 

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

8)  posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana     dotyczących;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO.    
                                                                                          

XXI. Załączniki: 
1. Wprowadzenie do SIWZ załączników (nr 1-2) stanowiących dla wykonawców wzory formularzy 

ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez zamawiającego informacji, a co 
za tym idzie możliwości ich porównania. 

2. Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do 
warunków sporządzenia poszczególnych formularzy (w szczególności rozdz. XI pkt 1.3–1.5  
SIWZ).  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszą SIWZ reguluje ustawa – Prawo zamówień publicznych oraz 
przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie 

4. Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki: 
       Załącznik nr 1 – Formularz „OFERTA WYKONAWCY” (do wykorzystania) 
       Załącznik nr 2 – Formularz „OŚWIADCZENIE…”  (do wykorzystania)  
       Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 
       Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 
       Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

                                                           
1
 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 


