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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www. wios. bvdaoszcz. pi
zwanydalej „ Zamawiajqcym"
Qsoba upowazniona do kontaktbw:
MaJgorzata Nowicka - malgorzata nowickaf5jwios.bydqoszcz.pl

tel. 52376-17-26
Marek Krygier - marek.krygier(a?wios. bvdgoszcz.pl

Tel. 52376-17-25

2. POSTE.POWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisbw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz.
1986 z pbzn. zm.), zwanej dalej ..ustawa. Pzp".

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejsza, specyfikacja. istotnych warunk6w zam6wienia, zwana. dale] ,,SIWZ"
zastosowanie maja. przepisy ustawy Pzp.

2.2 Wartose szacunkowa zambwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rbwnowartosci kwoty
144 000 euro.

2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zam6wienia jest dostawa.

3.2 Przedmiotem zambwienia jest dostawa samochodbw osobowych klasy C w ilosci 6 szt. oraz samochodu
osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt.

3.3 Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc sktedania ofert czesciowych. Zam6wienie zostaio podzielone na 3 czesci:

3.3.1 czest 1 zam6wienia - samoch6d osobowy klasy C z napedem na przednia. os - 3 szt,
3.3.2 czesd 2 zam6wienia - samoch6d osobowy klasy C z napedem 4x4 - 3 szt.,
3.3.3 czesc 3 zam6wienia - samoch6d osobowy terenowy klasy D - 1 szt.

Wykonawca mo±e zto±yc oferte na jednq lub wiecej czesci zambwienia.

3.4 Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3.5 Wspblny Stownik Zambwieh CPV:

34110000-1, 34113200-4, 34113300-5

3.6 Szczegotowy opis przedmiotu zambwienia.

Przedmiotem zambwienia jest dostawa samochodbw osobowych inspekcyjnych klasy C w ilosci 6 szt. oraz
dostawa samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt., fabrycznie nowych, nieuzywanych,
wyprodukowanych w roku 2019.

3.6.1 Miejsce dostawy samochodbw:
a) samochbd osobowy inspekcyjnych klasy C (ni±sza srednia) pod wskazany przez Zamawiajacego

adres w miejscowosci
Bydgoszcz-2 szt.,
Toruri -2 szt.,
Wloctawek - 2 szt

b) samochbd osobowy terenowy klasy D (srednia) pod wskazany przez Zamawiaja.cego adres w
miejscowosci Bydgoszcz.
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3.6.2. CZE=&C 1 zam6wienia:
Samochdd osobowy inspekcyjny klasy C, w ilosci 3 szt, spetniajqcy ponizsze minimalne wymagania:

- naped na przednia. os,
- 5-cio osobowy,

silnik o pojemnosci do: 1 600 ccm,
moc silnika: min 115 KM,
rodzaj paliwa: benzyna,
skrzynia biegbw: manualna,
nadwozie: typu kombi / SUV, 5-cio drzwiowy
rozstaw osi: min 2 600 mm,

- przeswit: min. 210 mm,
- pojemnosc bagaznika: min 400 I (przy pieciu miejscach siedza.cych dla pasaierbw),

dzielone skladane oparcie tylnej kanapy,
- poduszki powietrzne: min. 6 (dwie czotowe, dwie boczne, dwie kurtynowe),
- system kontroli toru jazdy (ESP),

system wspomagania nagtego hamowania,
system wspomagania przy ruszaniu pod gbre,
klimatyzacja,
centralny zamek,
radio z bluetooth,
kierownica regulowana w dwdch plaszczyznach,
koto zapasowe pelnowymiarowe / dojazdowe,

- komplet opon zimowych,
gumowa mata bagaznika,

- komplet dywanikdw gumowych,
kolor nadwozia metalizowany - szary/srebrny, granatowy, bezowy, brqzowy,
gwarancja (wymagana gwarancja producenta):

• min 2 lata do 100 tys km na wszystko, (dodatkowa gwarancja punktowana
w kryteriach oceny ofert),

• min 6 lat na perforacje nadwozia (dodatkowa gwarancja do 12 lat punktowana w kryteriach
oceny ofert),

• min 6 lat na zabezpieczenie antykorozyjne.

3.6.3 CZ^6C 2 zamdwienia:
Samochbd osobowy inspekcyjny klasy C, w ilosci 3 szt., spefniaja_cy ponizsze minimalne wymagania:

naped 4x4,
5-cio osobowy,
silnik o pojemnosci do: 1 600 ccm,

- moc silnika: min 115 KM,
rodzaj paliwa: benzyna,
skrzynia biegbw: manualna,
nadwozie: typu kombi / SUV, 5-cio drzwiowy

- rozstaw osi: min 2 600 mm,
przeswit: min 210 mm,

- pojemnosc bagaznika: min. 400 I (przy pieciu miejscach siedzqcych dla pasazerbw),
- dzielone sktadane oparcie tylnej kanapy,
- poduszki powietrzne: min. 6 (dwie czotowe, dwie boczne, dwie kurtynowe),

system kontroli toru jazdy (ESP),
system wspomagania nagtego hamowania,
system wspomagania przy ruszaniu pod g6re,
czujniki parkowania z tylu,
swiatta do jazdy dziennej LED,

- klimatyzacja,
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centralny zamek,
radio z bluetooth,
kierownica regulowana w dwbch ptaszczyznach,
koto zapasowe petnowymiarowe / dojazdowe,
komplet opon zimowych,
gumowa mala bagaznika,
komplet dywanik6w gumowych,
kolor nadwozia metalizowany - szary/srebrny, granatowy, bezowy, brazowy,
gwarancja (wymagana gwarancja producenta):

• min. 2 lata do 100 tys. km na wszystko, (dodatkowa gwarancja punktowana
w kryteriach oceny ofert),

• min. 6 lat na perforacje nadwozia {dodatkowa gwarancja do 12 lat punktowana w kryteriach
oceny ofert),

• min. 6 lat na zabezpieczenie antykorozyjne.

3.6.4 CZE.SC 3 zamowienia:
Samochbd osobowy terenowy klasy D, w ilosci 1 szt., spetniaja,cy ponizsze minimalne wymagania:

Samochbd osobowy terenowy klasy D, w ilosci 1 szt., spetniajqcy ponizsze minimalne wymagania:
nap^d 4x4,
automatycznie zatqczany nap§d,
tryby jazdy w terenie - mo±liwosc zmiany trybu nawierzchni i trybu jazdy w terenie,
dodatkowo ostona silnika stalowa lub aluminiowa,
system wspomagaja.cy zjazd ze wzniesienia,
kqt natarcia oraz zejscia: min. 20°,
5-cio osobowy / 7-mio osobowy,
silnik o pojemnosci do: 2 000 ccm,
moc silnika: min. 170 KM,
rodzaj paliwa: benzyna,
skrzynia biegow: automatyczna / automatyczna bezstopniowa,
nadwozie: typu kombi / SUV, 5-cio drzwiowy
szerokos6 wn^trza: min. 1 500 mm,
rozstaw osi: min. 2 680 mm,
przeswit: min. 190 mm,
pojemnosc bagaznika: min. 580 I (przy pieciu miejscach siedzqcych dla pasazerbw),
dzielone sWadane oparcie tylnej kanapy,
poduszki powietrzne: min 6 (dwie czotowe, dwie boczne, dwie kurtynowe),
system kontroli toru jazdy (ESP),
system wspomagania nagtego hamowania,
system monitorowania martwego pola w lusterkach,
system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tylu pojazdu,
system wspomagania przy ruszaniu pod g6re,

• czujniki parkowania z przodu i z tylu,
swiatta do jazdy dziennej LED,
gtbwne swiatta w technologii LED, z wy^czeniem Basic LED,
tylne swiatla pozycyjne oraz stopu w technologii LED,
swiatta przeciwmgielne,
automatyczne wt^czanie swiatet mijania z czujnikiem zmierzchu,
klimatyzacja automatyczna,
centralny zamek,
system bezkluczykowego dostepu do samochodu,
elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka boczne,
radio z bluetooth,
kierownica regulowana w dw6ch pteszczyznach,
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- kamera cofania,
- podgrzewana przednia szyba,
- sprysklwacze przednich swiateJ,
- dwa porty USB w konsoli centralnej w drugim rzedzie siedziefi,
- przyciemniane szyby bagaznika (tylna, boczne) w stopniu ograniczaja,cym wglqd do przestrzeni

bagazowej,
- koto zapasowe peJnowymiarowe / dojazdowe,
- felgi18",
- komplet opon zimowych,
- gumowa mata bagaznika,
- komplet dywanikbw gumowych,
- kolor nadwozia metalizowany szary/srebrny, granatowy, bezowy, bra,zowy,
- gwarancja (wymagana gwarancja producenta):

• min 2 lata do 100 tys km na wszystko, (dodatkowa gwarancja punktowana
w kryteriach oceny ofert),

• min. 6 lat na perforacje nadwozia (dodatkowa gwarancja do 12 lat punktowana w kryteriach oceny
ofert),

• min. 6 lat na zabezpieczenie antykorozyjne,
- pakiet ubezpieczenia OC/AC/NNW/Assistance dla samochodu, na okres 12 miesiecy liczqc od dnia jego
rejestracji (koszty ubezpieczenia pokrywa Wykonawca),

3.6.5 Wykonawca w chwili ostatecznego wydania samochodu przekaze Zamawiajqcemu:
• dotyczy tylko 3 czeSci zambwienia:

1) pakiet ubezpieczenia OC/AC/NNW/Assistance,
- dotyczv wszvstkich czefeci zambwienia:

2) instrukcje obslugi samochodu (sporzqdzona. w jezyku polskim),
3) karte gwarancyjna. / dokument potwierdzajqcy udzielona, gwarancje samochodu,
4) 2 komplety kluczykbw do samochodu,
5) atestowana, gaSnice.,
6) apteczk^ pierwszej pomocy,
7) trbjka.t ostrzegawczy,
8) kamizelke odblaskowa.
9) podnosnik oraz klucz do kbf

3.6.6. Warunki dostawy:
1) W terminie nie krbtszym niz 5 dni roboczych przed data, ostatecznego wydania przedmiotu zambwienia,

Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu komplet dokumentbw, niezbednych do rejestracji samochodu
we wlasciwym organic komunikacji. Ostateczne wydanie samochodu potwierdzone bedzie pisemnym
protokotem odbioru.

2) Sprzedawca powiadomi Kupuja,cego o gotowoSci do odbioru przedmiotu zambwienia z wyprzedzeniem
nie krbtszym niz 3 dni

3) Odbibr dokumentbw oraz odbibr samochodu bedzie realizowany w dni robocze,
w godzinach 7:00-15:00 Wykonawca zobowi^zuje sie do w^asciwego zabezpieczenia przedmiotu
umowy do czasu ostatecznego odbioru dostarczonych samochodbw przez Zamawiajqcego.
Odpowiedzialno66 Wykonawcy za ewentualne szkody, trwa do momentu ich ostatecznego odbtoru
przez Zamawiaja.cego

4) Zamawiajqcy podczas odbioru dostawy ma prawo sprawdzenia dostarczonych samochodbw pod
wzgledem jej zgodnosci z umowa. oraz ewentualnych usterek lub wad. Sprawdzenie dostarczonych
samochodbw moze polegad na sprawdzeniu wszystkich lub losowo wybranych elementbw

5) Zamawiajqcy ma prawo odmbwib odebrania przedmiotu zambwienia niepeinowartosciowego, o
obnizonej jakosci oraz w przypadku widocznych uszkodzeh. Je±eli Zamawiaja.cy odmbwi odbioru
samochodbw z powodu wad lub niezgodnosci z umowa. / oferta. (samochbd nie odpowiada opisowi
przedmiotu zambwienia) nie sporza.dza sie protokofu odbioru. Odmowa odbioru dostarczonego
przedmiotu zambwienia winna bye potwierdzona na pi£mie wraz ze wskazaniem powodbw odmowy.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaja,cy wymaga realizacji zamdwienia w terminie nie pdzniej niz do 20 listopada 2019 r.

5. WARUNKIUDZlALUWPOSTEPaWANIU

5.1.1 O udzielenie zam6wienia moga, sie ubiegad Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja. wykluczeniu z postepowania na
podstawie art- 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

5.1.2 W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia Zamawiaja.cy zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
wykluczy:

5.1.2.1 wykonawce, kt6ry nie wykazat braku podstaw wykluczenia;
5.1.2.2 wykonawce bedqcego osoba. fizyczna,, kt6rego prawomocnie skazano

za przestepstwo:
a) o ktdrym mowa w art. 165a, art 181-188, art 189a, art, 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r, poz. 1600
z pdzn. zm.) lub art. 46 lub art- 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r, poz. 1263 z pdzn. zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o kt6rym mowa w art 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z2012r poz
769);

5.1.2.3 wykonawce, jezeli urzeduja.cego cztonka jego organu zarza.dzaja.cego lub
nadzorczego, wspdlnika spdtki w spdJce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spdJce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o kt6rym mowa w pkt 13;
Wykonawce, wobec ktbrego wydano prawomocny wyrok sa.du lub ostateczna.
decyzje administracyjna. o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optet lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonarf platnosci
naleznych podatkbw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wia.za.ce porozumienie w sprawie spfaty
tych naleznosci;

5.1.2.4 wykonawce, ktbry w wyniku zamierzonego dzialania lub raza.cego niedbalstwa
wprowadzit zamawiaj^cego w bla.d przy przedstawieniu informacji, ±e nie podlega
wykluczeniu, speJnia warunki udzialu
w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
nkryteriami selekcji", lub kt6ry zatai* te informacje lub nie jest
w stanie przedstawid wymaganych dokumentbw;

5.1.2.5 wykonawce, kt6ry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzaja.ce w bta.d zamawiaj^cego, moga.ce miec istotny wptyw na decyzje
podejmowane przez zamawiaja.cego w postepowaniu
o udzielenie zamowiema,

5.1.2.6 wykonawce, M6ry bezprawnie wpfywa* lub prbbowat wpfynqc
na czynnosci zamawiajqcego lub pozyskac informacje poufne, moga.ce dad mu
przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

5.1.2.7 wykonawce, ktdry bra! udzia* w przygotowaniu postepowania
o udzielenie zamdwienia lub ktdrego pracownik, a takze osoba wykonuja,ca prace
na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie
uslug, bral udziaf w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane
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tym zaMbcenie konkurencji moze bye wyeliminowane w inny sposdb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

5.1.2.8 wykonawcy, ktbry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majqce na celu
zaktbcenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia, co zamawiaja.cy jest w stanie wykazac
za pomoca. stosownych srodkbw dowodowych;

5.1.2.9 wykonawce bedqcego podmiotem zbiorowym, wobec ktbrego sa.d orzeW zakaz
ubiegania sie o zambwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika
2002 r. o odpowiedzialnosci podmiot6w zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba. kary (Dz U z 2019 r, poz 628 z pbzn. zm.);

5.1.2.10 wykonawce, wobec ktbrego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego
zakaz ubiegania sie o zambwienia publiczne;

5.1.2.11 wykonawcbw, ktbrzy nalezqc do tej same] grupy kapitatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentbw (Dz U- z 2019 r., poz. 369), zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe,
chyba ze wykaza., ze istnieja.ce miedzy nimi powia.zania nie prowadza. do zaWbcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zambwienia.

5.1.3 Dodatkowo, w trybie art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiaja.cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
5.1.3.1 w stosunku do ktbrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sa.d ukfadzie w

postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majqtku lub sa,d zarzqdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r,
poz. 243 z pbzn. zm.) lub ktbrego upadlosc ogtoszono, z wyja,tkiem wykonawcy,
ktbry po ogloszeniu upadtosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sa,du, jezeli uMad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba ze sqd zarza.dzit iikwidacje jego majqtku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U.
Z2019 r, poz. 498 z pbzn. zm.),

5.1.3.2 ktbry naruszyl obowia.zki dotycza.ce platnosci podatkbw, op^at lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiaj^cy jest w stanie wykazac za
pomoca, stosownych srodkbw dowodowych, z wyjqtkiem przypadku, o ktbrym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkbw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wia.za.ce porozumienie w sprawie sptety tych naleznosci.

~6^ WYKAZ O&WIADCZEN LUB DOKUMENT6W POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dolqczyc aktualne na dzieh sktedania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zafa.czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu bed^ stanowib wstepne
potwierdzenie, ±e wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

6.2 W przypadku wspblnego ubiegania sie o zambwienie przez wykonawcbw oswiadczenie,
o ktbrym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcbw wspblnie ubiegaja,cych sie
o zambwienie.

6.3 Wykonawca, ktbry zamierza powierzyb wykonanie czeSci zambwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamiesci informacje o
podwykonawcach w o£wiadczeniu, o ktbrym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.

6.4 Zamawiajqcy odstepuje od z^dania od Wykonawcy, ktbrego oferta zostanie najwy±ej oceniona, do ziozenia w
wyznaczonym terminie aktualnych na dzieh zto±enia oswiadczeh lub dokumentbw potwierdzajqcych brak
podstaw do wykluczenia z postepowania.
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6.5 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktbrej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przeka±e Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynale±nosci do tej
samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor stanowi zatqcznik nr 3 do
SIWZ). Wraz ze zlo±eniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ±e powia.zania z innym
Wykonawca, nie prowadza. do zaMbcenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

6.6 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja. przepisy rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrbw z
dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzaju dokumentbw, jakich moze za.dac Zamawiaja.cy od Wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga, bye sktadane {Dz. U. 2016 r, poz. 1126 z pbzn. zm.).

6.7 Inne dokumenty, ktbre nalezy doJqczyc do oferty:

6.7.1 Formularz oferty - wzor stanowi zalqcznik nr 1 do siwz;

6-7-2 Peinomocnictwo nalezy do*a.czyd: do oferty, w przypadku, gdy:

6.7.2.1 oferta zostata podpisana przez osobe reprezentuja,ca. Wykonawce,

6.7.2.2 oferta zostate podpisana przez jednego ze wsp6lnik6w spolki cywilnej.
W przypadku, gdy oferta zlozona przez wsp6lnik6w spo+ki cywilnej,
podpisana zostanie przez wszystkich wspolnikow spofki, petnomocnictwo
nie jest wymagane,

6.7.2.3 Wykonawcy wspclnie ubiegaj^ sie o udzielenie zamowienia (np.
czlonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiaja,
PeJnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.
Pefnomocnictwo winno by6 ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosd z oryginatem przez notanusza

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMEEWANIA Sl^ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaja.cy i Wykonawcy moga.
przekazywad pisemnie, poczta. elektronicznq na adres:
malgorzataTiowicka@wios-bydgoszcz.pl lub sekretariat@wios.bydgoszcz.pl lub w formie faksu na nr
52376-17-34, z wyjqtkiem oferty oraz oswiadczeh i dokumentdw wymienionych
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania
o ktbrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla ktdrych ustawodawca przewiduje wytqcznie form$
pisemna,.
Kazda ze stron na zqdanie drugiej potwierdza niezwtocznie fakt otrzymania pisma w formie elektronicznej
lub faksowej.

7.2 Postepowanie oznaczone jest nazwa, MDostawa samochod6w osobowych klasy C w ilosci 6 szt. oraz
samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt".

7.3 Znak: WIOS-WP.272.5.2019.
7.4 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac si^

na powyzsze oznaczenie

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
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Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Wykonawcy beda. zwiqzani oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert, o ktbrym mowa w punkcie 112 SIWZ

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1 Oferte oraz oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 niniejszej SIWZ {rbwniez
w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o kt6rym mowa w art 26 ust. 3 ustawy Pzp.) nalezy
sktedac wyta,cznie w formie pisemnej.

102 Oferte nalezy sporza.dzi6 w jezyku polskim, w sposbb czytelny na komputerze, maszynie lub pismem
odrecznym Wymagane specyfikacja. dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym
powinny byt zlozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10-3 Formularz oferty oraz dokumenty lub oswiadczenia sporz^dzane przez Wykonawce powinny bye
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeh woli
w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuja. osoby, ktdrych upowaznienie do reprezentacji
nie wynika z dokumentbw rejestrowych (ewidencyjnych), wymaga sie, aby Wykonawca dotqczyl do
oferty oryginat pelnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopie poSwiadczon^ przez notariusza.

10.4 Podpisy ztozone przez Wykonawce w ofercie oraz w zataczonych do niej o^wiadczeniach
i dokumentach, powinny umozliwic identyfikacje osoby sWadaj^cej podpis (muszq byd czytelne lub
opatrzone pieczeci^ imiennq)

10.5 Wszystkie kartki oferty powinny by6 trwale spiete i ponumerowane.

10.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktbrych Wykonawca nani6s( poprawki byly parafowane przez
osobe podpisujqcq oferte.

107 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia.zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

108 Wykonawca powinien umiescid oryginal oferty wraz z wymaganymi dokumentami wjednym,
nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposbb trwaly, zamknietym opakowaniu zaadresowanym i
oznakowanym w nastepujqcy sposbb:

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWbDZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Oferta na Dostawa samochod6w osobowych klasy C w ilo&ci 6 szt oraz samochodu osobowego terenowego
Masy D w ilo&ci 1 szt

nr WIOS-WP.272.5.2019
nie otwieraC przed 16.08.2019 r. godz. 9.30

Na kopercie nalezy podat nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku dostarczenia
jej Zamawiaj^cemu po terminie

109 Tajemnica przedsi^biorstwa

10.9.1 Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8, w zw. z art 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty sWadane w
postepowaniu o zam6wienie publiczne sa. jawne i podlegajq udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyj^tkiem informacji stanowia.cych tajemnic^ przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019
r. poz1010), jesli Wykonawca w terminie sktedania ofert zastrzegl, ze nie moga. one bye
udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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10.9.2 Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byfy przez
Wykonawc^ zto±one w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ..tajemnica
przedsiebiorstwa" lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementbw oferty. W
przypadku braku jednoznacznego wskazania, ktbre informacje stanowia. tajemnic? przedsiebiorstwa,
Zamawiajqcy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia oraz informacje sktadane w trakcie
postepowania sa. jawne bez zastrzezen.

10-9.3 Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp., a zto±one przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowic beda. tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie
przysfugiwalo prawo zastrze±enia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajqcy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego
zastrze±enia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowia. tajemnice przedsiebiorstwa.

10.10 Zmiana lub wycofanie oferty

10.10-1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zlozonej ofercie lub ja. wycofad, pod warunkiem, ze uczyni
to przed terminem skladania ofert. Zarbwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaja. formy
pisemnej. Zmiany dotycza.ce tre^ci oferty powinny bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w
ten sam spos6b co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktbrym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzyc napisem "ZMIANA".

10.10.2 Pisemne oSwiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane i zaadresowane w ten sam
spos6b jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktbrym jest przekazywane to powiadomienie nalezy
opatrzyd napisem "WYCOFANIE"

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I QTWARCIA OFERT

11.1 Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w
sekretariacie - pok. nr 22, I pietro.

11.2 Termin sWadania ofert uptywa wdniu 16.08.2019 r., godz. 9.00.

11.3 Otwarcie ofert nast^pi w dniu 16.08.2019 r, godz. 9.30 w siedzibie Zamawiaja.cego przy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz - pok6j nr 20, I pietro.

11.4 Otwarcie ofert jest jawne.

11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy odczyta informacje, o ktbrych mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.

11.6 Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamie^ci na stronie www.bipwtos bydgoszcz.pl informacje
dotycz^ce:

11.6.1 kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowame zamowienia.

11.6.2 firm oraz adresbw wykonawcow, ktbrzy ztozyli oferty w terminie;

11.6.3 ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwarancji i warunkbw ptetnosci
zawartych w ofertach

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena oferty oznacza cen^ brutto zawartq w Formularzu oferty dla kazdej czeSci zambwienia (zawiera
podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisbw sprzedaz towaru podlega
obcia.zeniu podatkiem od towarbw i uslug oraz podatkiem akcyzowym).

10



WIOS-WP.272.5.2019

12.2 Cen§ oferty wykonawca podaje w zJotych polskich z doWadnoscia. do dwbch miejsc po przecinku.

12.3 W cenie uwzglednia sie wszystkie koszty, optety do wykonania i poniesienia przez Wykonawce^ a konieczne
do wykonania przedmiotu umowy, ewentualne rabaty i opusty oraz wszelkie inne ewentualne obcia.zenia

124 Dla celbw porbwnania ofert Wykonawcbw zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiajqcy doliczy
do cen netto Wykonawcdw zagranicznych kwote naleznego, obcia.zaja.cego Zamawiaj^cego z tytutu
realizacji umowy podatku VAT.

13. OPIS KRYTERI6W, KT6RYMI ZAMAWIAJACY BE.DZIE SIE. KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERldW I SPOSOBU OCENY OFERT

131 Przy ocenie ofert Zamawiaja.cy bedzie sie kierowaf nast§puja.cymi kryteriami:

1) Cena brutto oferowanej dostawy - znaczenie kryterium 60%

2) Gwarancja - znaczenie kryterium 10 %

3) Emisja CO2 -znaczenie kryterium 10 %

4) Termin dostawy - znaczenie kryterium 20 %

Zostanie wybrana oferta, ktbra przedstawta najkorzystniejszy bilans ww. kryteridw w oparciu o naste.puja.cy
algorytm:

O = Kc + Kg + Kdw + Kd
gdzie:
O - oferta
Kc - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
Kg - liczba punktdw przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja
Kdw - liczba punkt6w przyznanych Wykonawcy w kryterium emisja CO2
Kd - liczba punkt6w przyznanych Wykonawcy w kryterium termin dostawy

13.2 W kryterium cena (Kc) punkty zostana. obliczone zgodnte z nastepujqcym wzorem:

cena oferty najnizszej

Kc = x 6 0 % x 1 0 0

cena oferty badanej

13.3 W kryterium gwarancja (Kg) punkty (max.10 pkt) zostan^ przyznane w nast?puja.cy sposob:

a) gwarancja minimum 3 lata do minimum 100 tys. km na wszystko - 5 punkt6w,

b) gwarancja perforacji korozyjnej elementbw nadwozia:

• minimum 9 lat - 3 punkty

• minimum 12 lat - 5 punkt6w

134 W kryterium emisja CO2 (Kdw) punkty zostanq obliczone zgodnie z nastepujacym wzorem:

najnizsza wartost emisji
dwutlenku wegla

sposrbd zlozonych ofert
Kdw = x 10% x 100

warto£6 emisji dwutlenku
badanej oferty

11
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13.5Wkryterium termin dosfawy(Kd) punkty (max.20 pkt) zostana. obliczonezgodnie z nastepuja,cym wzorem:

liczba punktbw oferty ocenianej =

najkrotszy termin realizacji
sposrdd ztozonych ofert

(w dniach)

termin realizacji
oferty ocenianej

(w dniach)

x 2 0 % x 1 0 0

13-6 Zamawiajqcy zastosuje zaokra.glanie wynikbw do dw6ch miejsc po przecinku.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALE2Y DOPEtNl6 W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawca., ktbrego oferta zostate uznana za najkorzystniejszq w danej czesci zambwienia, w rozumieniu
ustawy pzp, zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, ktore stanowia, zalqczmk nr 4
do niniejszej SIWZ.

14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca bedqcy osoba. fizycznq albo inne niz
umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtesciwym rejestrze (ewidencji), wymagane
bedzie zto£enie pelnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ±e umocowanie wynika z petnomocnictwa
dolqczonego do oferty.

14.3 W przypadku, gdy Wykonawca, kt6rego oferta zostafa wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si^ od
zawarcia umowy, Zamawiajqcy bedzie m6gl wybra6 oferty najkorzystniejsza, sposrdd pozostafych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza, przestenki uniewainienia
post^powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMdWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiajqcy, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mo±liwos6 zmian postanowieh zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystqpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

15.1,1 W przypadku wysta.pienia zjawisk zwiazanych z dzialaniem sify wyzszej np. wysta.pienia zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktbrego nie mozna bylo przewidziec, w
szczegdlnosci zagrazaja,cego bezposrednio ±yciu lub zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach oraz zmianami przepisbw prawa. Zmiana postanowieh umowy
moze dotyczyd m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.12 W przypadku wystqpienia problembw finansowych po stronie Zamawiajqcego z przyczyn od niego
niezaleznych. Zmiana postanowieri umowy moze dotyczyd m.in. zmiany zakresu przedmiotu
umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp

15.1.3 W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez Wykonawce towaru,
jesli Wykonawca pomimo dolozenia nalezytej starannosci nie m6gt uzyskat takiej informacji do
chwili zawarcia umowy.

15.1.4 W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajqcego od realizacji czesci zamowienia
i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zam6wienia, pod
warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktorych Zamawiajqcy nie m6gl przewidzie6 na
etapie przygotowania postepowania, a kt6re powoduja,, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez

12
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ograniczenia zakresu zam6wienia lub brak zmiany terminu wykonania zamdwienia powodowaloby
dla Zamawiajqcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zam6wienia
i zwi^zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkdw.

15.2 Nie stanowia. istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ust. 1e ustawy Pzp w szczegdlnosci zmiany:
15.2.1 danych teleadresowych,
15.2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, os6b reprezentujqcych strony,
1 5 2 3 oczywiste omylki pisarskie

153 Zmiany, o ktdrych mowa w pkt 15-1 dokonywane beda, w drodze porozumienia stron w formie aneksu do
umowy.

16. POUCZENIE O &RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTE.POWANIA O UDZIELENIE ZAM6WIENIA

16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miaJ interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponids* lub
moze poniesd szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisbw ustawy Pzp, przystuguja. srodki
ochrony prawnej szczegdtowo opisane w art. 179-198g ustawy Pzp.

16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przysfuguje wyla.cznie wobec czynnosci:

16.2.1 okreslenia warunkdw udzialu w postepowaniu;

16.2.2 wykluczenia odwolujqcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwoJuja,cego;

1624 opisu przedmiotu zamdwienia;

16.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.3 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotewczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnowaznego srodka, speJniaja.cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.4 Wykonawca wnoszqcy odwotenie przesyla kopie odwotania Zamawiajqcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotenia w taki sposdb, aby m6gl on zapoznad sie z jego trescia. przed upfywem tego terminu.

16.5 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotenia poinformowac Zamawiajqcego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest
on zobowiazany na podstawie ustawy Pzp, na ktbre nie przysiuguje odwotenie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.

17. KLAUZULA INFORHACYJNA |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporza.dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r w sprawie ochrony osbb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, ±e:

17.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojew6dzki Inspektor Ochrony
6rodowiska, 85-018 Bydgoszcz, ul ks Piotra Skargi 2,

172 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewbdzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska jest Pan
Andrzej Majda, kontakt: igd@wios-bydgoszcz.pl. tel. 52 376-17-237;

17.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu zwia,zanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Nazwa zamQwienia: Dostawa samochoddw osobowvch klasy C w HoSci 6 szt. oraz samochodu
osobowego terenowego klasv D w ilo&ci 1 szt. nr postepowania: WIOS-WP 272.5 2019;

13
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17.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda. osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

17.5 Pani/Pana dane osobowe bed$ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cafy czas trwania umowy;

17.6 obowia,zek podania przez PaniayPana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajq z ustawy Pzp;

17.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda. podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO;

17.8 posiada Pani/Pan:
na podstawie art 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotycza.cych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych";
na podstawie art. 18 RODO prawo za.dania od administrators ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkbw, o ktbrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

17.9 nie przystuguje Pani/Panu:
w zwia.zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art- 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa^
prawna. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku post$powania
o udzielenie zamdwienia publicznego ant zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp
oraz nie moze naruszaC integralnosci protokofu orazjego zatqcznikdw.

Wyja&nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czfonkowskiego.

Za^czniki do SIWZ:

ZaJa.cznik nr 1 - wzbr Formularza oferty
Zatqcznik nr 2 - wzor oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zala.cznik nr 3 - wzbr oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapita^owej
Za*a.cznik nr 4 - Og6lne warunki umowy
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WIOS-WP.272.5.2019
Zatqcznik nr 1 do siwz

FORMULARZOFERTY

Zamawiaja,cy: INSPEKCJA OCHRONY 6RODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY
&RODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: ,,Dostawa samochodow osobowych klasy C w Jlosci 6 szt. oraz samochodu
osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt."

Nazwa wykonawcy:

Adres:

NIP: e-mail:

telefon: telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawa samochodow osobowych
klasy C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenoweqo klasv D w ilosci 1 szt.
oswiadczam/y, ze:

1. sktadam/y oferte na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowiqzuje/my sie do
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w tym w ,,Ogolnych warunkach umowy" za kwote;

1.1 czesc 1 zamowienia - samochod osobowy klasy C z napedem na przednig os - 3 szt:

cena jednostkowa netto* zt {stownie: )

podatek VAT z\: )

cena brutto lg.czna** zt (stownie: )

gwarancja:

- na wszystko - lat,

- na perforacje korozyjn^ elementow nadwozia - lat,

emisja CO2

termin dostawy dni

1.2 czesc 2 zamowienia - samochod osobowy klasy C z napedem 4x4 - 3 szt:

cena jednostkowa netto* zt (stownie: )

podatek VAT zt (stownie: )

cena brutto tg.czna** zt (stownie: )



gwarancja:

- na wszystko - lat,

- na perforacje korozyjna. elementow nadwozia - lat,

emisja CO2

termin dostawy dni

1.3 czesc 3 zamowienia - samochod osobowy terenowy klasy D -1 szt:

cena jednostkowa netto* z*(stownie: )

podatek VAT zt(stownie: )

cena brutto t^czna** zl (stownie: )

gwarancja:

- na wszystko- lat,

- na perforacje korozyjna, elementow nadwozia - lat,

emisja CO2

termin dostawy dni

2. Oswiadczam, ze nastepuja.ce czesci zamowienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwî zanych niniejsza. oferta. na czas wskazany w SIWZ, tj. 30
dni od uptywu terminu skladania ofert.

4. Oswiadczam, ze wypetnitem obowia.zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1}

wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w nmiejszym postepowaniu.***

5. Jestem matym/srednim przedsiebiorca.: TAK/NIE****

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq imiennaj

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogfilne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1).



*w miejscu ,,Cena jednostkowa netto" nalezy wpisaC cene netto za jeden samoch6d w danej czesci,

**w miejscu ,,cena brutto ta.czna" nalezy wpisac wartosc rdwna. iloczynowi ceny jednostkowej netto oraz liczby
samochod6w dla danej czesci i podatku VAT.

*" W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytqczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art 13 ust 4 lub art 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuni^cie treSci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

**" NIEPOTRZEBNESKRESLlC



Zata.cznik nr 2 do siwz
WIOS-WP.272.5.2019

Nazwa i adres Wykonawcy:

06W1ADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujqc do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Dostawa samochodfiw osobowych klasy

C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt", prowadzonego przez

INSPEKCJE. OCHRONY SRODOWISKA WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W

BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

oswiadczam (y), ±e:

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz 1986 z pozn. zm ), dalej zwanej ustawy Pzp

2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE. WYKONAWCA:

3. Oswiadczam, ±e nastepuja.cy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powofuj§ sie w niniejszym

postepowaniu, tj.:

(podac pe^n^ nazwe/firme, adres, a takze wzale±noSci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

podlega/ja. wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEB^DACEGO PODMIOTEM, NA KT6REGO ZASOBY

POWOLUJE SIE, WYKONAWCA:

4. Oswiadczam, ze nastepujqcy/e podmiot/y, beda.cy/e podwykonawcq/ami:

1

2

3

(podac peJnq nazwe/firme, adres, a takze w zale±nosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/q wykluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wienia.

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
{czytelny lub np. z piecz^ci^ imienn^)

dn.



WIO6-WP.272.5.2019 Zata.cznik nr 3 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSW1ADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepuj^c do post^powania o udzielenie zamowienie publicznego na ..Dostawa samochodow
osobowvch klasy C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenowego klasv D w ilosci 1 szt".
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuj$:

l nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien

publicznych z innym Wykonawcq, ktory ztozy* odr^bna, ofert^ w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

L. nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien

publicznych z innym Wykonawcy, ktory ztozyt odr^bn^ ofert§ w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

(Nazwy (firmy) Wykonawcbw, ktbrzy nalezq do tej samej grupy kapitalowej i ztozyli odr^bne oferty w postepowaniu)

* nalezy zaznaczy6 wtasciwy kwadrat

dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z ptecz§cia_ imienn^)

*Przez grupe kapitafowq rozumie si$ wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przez jednego przedsiqbiorc?, w tym rowniez tego przedsi$biorc$ - art. 4 pkt
14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2019 r, poz. 369).



WK>S-\VI'._!?:.5.2<m> /alae/niknrlidosiwz

Ogolne vvimmki umowy

1. Spr/cdauea spr/edaje, a Kupujacv nalnwa samoehod marki ............................ , ktorego
v!ian.kU'i\si\kc ; u\posa/cnic okrcsla /alac/nik do ninicjszej umowy, /wany dalej samoehodt;m.

2. Spr/cd.mca os'vviadc/a. /c jesl iipravMiiony do pi/eniesienia wlasnosci sainochodu na Kupujaccgo.

1 . Wydanic pr/edmiotu umov\o \j I usi. 1 nastapi vv .............................. siedzibie
Kupt;',: x'gc pod \ ska/.un pr/'.v Ki.ipujaeego adrcs w micjscowosci Bydgoszcz, Toruri.
Wlo^-V'Ack* \m in ic do dnia ...............................

2. Spr/.e<.' j |\vca pouiadomi Knpujaccuo j gotouosci do odhioru / wyprzcd/cnicm umozliuiajacyin
jcgo dokonanic vv tcniiinic, o ktorym mown \. I , nie krots/ym niz 3 dni.

3. Spr/cdawca /ohoxv ia/an\t \h CLII;. . o klorej mowa v\3 usl. 1, do ubezplcczenia i
pokr\i_\ kos/tov\u uhc/picc/oh ()(. ' 'AC/NNW/Assistancc dla samochodu, na okres 12
iniesiv'.'N lic/ac od dnia jcgo rcjestracji idot \c /> c/c^ci 3 zamt'nvicnia).

4. Odbi-'v pr/ixlmiotu umov\1 \1 usi. 1 zostanie potwierd/ony protokolcm odbioru
podpi>.,":'\i pr/ez pr/cdslavv 'CJc l i strop.

1 . Con /a pr/fthniot unitnvv okres I' MIX \  ij I usl. ! vvynosi ..................................... /I

2. Conn, o klor^' mowa vv l ist. I. olx'jmuji? lak/c -

I ) \e /obou i:t/ah. o ktor\' mo\\  \; 2 usl. 1-3,
2) ohouia/ujnc\k VA I .

3. Kupu t acv /.ohouia/uje sic do uti/c/cnia na ; / j c / Spr/eda\vc> ceny, o klorej mowa w List. 1, na
podsUiu Ic takturv VA I \v \s ta\v ionc j po podplsaniu prolokolu odbioru, o ktorym mowa w tj2 ust.
4. v I'.-rminie 30 dni oil dnia otr/> mania lakuny VA' f pr/c/ Kupujacego pr/clcwcm na konto
po'.'rri-.' v\j iakturzc.

4. Dni .T-, /;inl':'\' d/u'ri ohi:ia/;M'i't ••a.rhunku Kupujqcego.
5. Spi ,''.'.;"'. i. a /obowia/'i'x1 sic do tcrnviiduc^u uregulowania nale/nosci podatkovvych (podatek

\ ' . \  i  / \ \ 'a /an \eh / \ \ , i.inu dla Kupujaccgo laktura VA'I' ora/ do zaplaty Kupujacemu
ot^/k nlo \ \ania v\u trcpnt\- \v\s lav\ icnia faklun. VA I .

6. Spr/cdavvc. i os\\j;idc/a. /•: jt>l plat n; kit.' in podal'vii V A I, NIP ...........................

I . Snr ,',.-, T\ i osv\indc'a. /c pr/cdniM1! umo\v\y vv t; I ust. 1 jest:
I t i t "1 . \x c/nic. rol- nro..l(ik'jii ?.(J ' ().
2) •-' p^i'ii sprauin i '.',''l'i\d n.n!.

2. S!->'V'.-.'a\vc.'i /obov\: sic do n/iA'i/ania K upiijaccmu, podc/as odbioru. o ktorym mowa w
^2 nsl. 1. vvs/clkicl i dokuiiK-iiu'nv i inn\cli r/t'c/> slu/ijcych do korzystania
/ p!vc(!mi(Mu innov\o \1 usi. !. co /ostanic potvvicrdzonc w prolokole odbioru. o
kt6c\I mowa w 4} 2 ust. 4.

3. ^"--A - i - \ . ' ; i ud/icla lxupuiac':ni!.. •ti.vakvi-'ic od uprawnien /, tytuHi r^kojmi. gwarancji
d . i ' v - '';irei pr/cdmiolu I;IMO\ \- '' 'iijgo w s1 ! ust. I:
..................... ............................. (gwartiHcja cgodnie z ofcrlq),

4. Mit;-i • l - r _ - s ' i ijv\i '-o/noc/\n;i > • v dim poH^i'-'-ania protokohi odbioru. o ktorym mowa vv
;O us 4.



4.

§5

W przypadku opoznienia \ dostarczeniu przedmiotu umovvy, o ktorym mowa w ,;1 ust. I,
Sprzedawca zobowia/uje sie do zaplaty na rzecz Kupujaeego kary umownej w wysokosci 0,1 %
ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1. za kazdy dzien opoznienia.
Sprzedawca zobowiazany jest do uiszczenia na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci 5 %
ceny. o ktorej mowa w §3 ust.l , w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Sprzedawce ktoregokolwiek z obowiazktm. o ktorych mowa w §2 ust. 1 - 3 .
Kupujacy zastrzega sobie prawo do dochod/cnia ods/.kodowania uzupehiiaj<|cego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesle szkod^ przevvyzszajacc} wysokosc ktorcjkolvviek z
zastrzezonych kar umownych.
Sprzedawca wyraza zgod$ na potr^cenie kar uniovvnycli z naleznej rnu ceny.

§6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci pcnvodujaccj, zc vvykonanic umowy nie lez\ interesie
publicznym, czego nie mozna byio przcwidziec w chwili zavvarcia umow>', lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi be/picczchstwa panstwa lub bezpieczenstvvu publicznemu,
Kupujacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Sprzeda\a moze zadac wytacznie zapfaty naleznej mu z tytuJu
wykonania czesci umowy.

§7

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorcm nievva/nosci w postaci aneksu.

§8

1. W sprawach nie uregulowanych umovva majzf odpowicdnie zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Ewentualne spory strony poddajq pod rozstrzygniccie wtasciwego rzeczowo sadu w Bydgoszczy.

§9

Umow? sporzadzono w trzech jednobrzmiacych eg/emplarzach. dwa dla Kupujacego i jeden dla
Sprzedawcy.

"niepotrzebne skreslid

Naczcluik\Vyt#.ialu 1'rawncgo

mgr Mal&otecifa Nuwicka


