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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466. Fax: 52 5826469
www.wlgs.bydgoszcz.pj
zwany dale] „ Zamawiajqcym".
Osoba upowazniona do kontaktbw:
Matgorzata Nowicka - malgorzata.nowicka@wios.bydgoszcz.pl

tel. 52376-17-26
Marek Krygier - marek.krvgier@wios.bydgoszcz.pl

Tel. 52376-17-25

2. POSTE.POWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.
1986 z pozn. zm.), zwanej dale] ,,ustawa_ Pzp".

2.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszq specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia, zwan§ dale] ,,SIWZ"
zastosowanie maja^ przepisy ustawy Pzp.

2.2 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
144 000 euro.

2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

i3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa.

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

3.3 Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc sWadania ofert czesciowych. Zamowienie zostato podzielone na 3 czesci:

3.3.1 czesc 1 zamowienia - samochod osobowy klasy C z napedem na przedni^ os - 3 szt.,
3.3.2 czesc 2 zamowienia - samochod osobowy klasy C z napedem 4x4 - 3 szt.,
3.3.3 czesc 3 zamowienia - samochod osobowy terenowy klasy D - 1 szt.

Wykonawca moze ztozyc oferte na jedna. lub wiecej czesci zamowienia.

3.4 Zamawiaja_cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3.5 Wspolny Slownik Zamowieri CPV:

34110000-1, 34113200-4, 34113300-5

3.6 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa samochodow 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 samochodow:
a) samochod osobowy inspekcyjnych klasy C {nizsza srednia) pod wskazany przez Zamawiaja.cego

adres w miejscowosci:
- Bydgoszcz-2 szt.,

Toruh - 2 szt.,
- Wtoctawek - 2 szt.
b) samochod osobowy terenowy klasy D (srednia) pod wskazany przez Zamawiajqcego adres w

miejscowosci Bydgoszcz.



WIOS-WP.272.4.2019

3.6.2. CZ^SC 1 zamowienia:
Samochod osobowy inspekcyjny klasy C, w ilosci 3 szt., spetniaja^cy 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 biegow: 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 siedzacych dla pasazerow},

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

- system wspomagania nagtego hamowania,
- system wspomagania przy ruszaniu pod gore,

klimatyzacja,
centralny zamek,
radio z bluetooth,
kierownica regulowana w dwoch pteszczyznach,
koto zapasowe petnowymiarowe / dojazdowe,
komplet opon zimowych,
gumowa mata bagaznika,
komplet dywanikow gumowych,

- kolor metalik - szary/srebrny, granatowy, bezowy, br^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 perforacj^ nadwozia (dodatkowa gwarancja do 12 lat punktowana w kryteriach
oceny ofert}.

• min. 6 lat na zabezpieczenie antykorozyjne.

3.6.3 CZ^SC 2 zamowienia:
Samochod osobowy inspekcyjny klasy C, w ilosci 3 szt., speiniaj^cy ponizsze minimalne wymaganta:

naped 4x4,
5-cio osobowy,
silnik o pojemnosci do 1 600 ccm,
moc silnika' min. 115 KM,
rodzaj paliwa: benzyna,
skrzynia biegow: 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 siedzacych dla pasazerow),

- dzielone sktadane oparcie tylnej kanapy,
poduszki powietrzne: mm. 6 (dwie czotowe, dwie boczne, dwie kurtynowe),
system kontroli toru jazdy,
system wspomagania naglego hamowania,
system wspomagania przy ruszaniu pod gore.
czujniki parkowania z tytu.
swiatla do jazdy dziennej LED,
klimatyzacja,
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centralny zamek,
radio z bluetooth,
kierownica regulowana w dwoch pteszczyznach,
koto zapasowe petnowymiarowe / dojazdowe,
komplet opon zimowych,
gumowa mata bagaznika,

- komplet dywanikow gumowych.
- kolor metalik - 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 !at na perforacj§ nadwozia (dodatkowa gwarancja do 12 lat punktowana w kryteriach

oceny ofert).
• min. 6 lat na zabezpieczenie antykorozyjne.

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

nap^d 4x4,
- automatycznie zalaczany naped,

tryby jazdy w terenie - mozliwosc zmiany trybu nawierzchni i trybu jazdy
w terenie,
dodatkowo oslona silnika stalowa lub aluminiowa,

- system wspomagaja.cy zjazd ze wzniesienia,
- kat natarcia oraz zejscia: min. 20°,

nap§d hybrydowy
- 5-cio osobowy / 7-mio osobowy,

silnik o pojemnosci do: 2 500 ccm,
- moc silnika: min. 170 KM, tqczna moc uktadu hybrydowego min. 200 KM,

rodzaj paliwa: benzyna,
- skrzynia biegow: automatyczna / automatyczna bezstopniowa,

nadwozie: typu kombi / SUV, 5-cio drzwiowy
szerokosc wnetrza: min. 1 500 mm,
rozstaw csi: mm. 2 680 mm,

- przeswit: min. 190mm,
pojemnosc bagaznika: min. 580 I (przy pieciu miejscach siedza,cych dla pasazerow),
dzielone sktadane oparcie tylnej kanapy,
poduszki powietrzne: min. 6 (dwie czc4owe, dwie boczne, dwie kurtynowe),
system kontroli toru jazdy,

- system wspomagania nagtego hamowania,
system wspomagania przy ruszaniu pod gore,
czujniki parkowania z przodu i z tylu,
swiatla do jazdy dziennej LED,
glowne swiatta w technologii LED,
tylne swiatta pozycyjne oraz stopu w technologii LED,
swiatta przeciwmgielne,
automatyczne wia.czanie swiatel mijania z czujnikiem zmierzchu,
klimatyzacja automatyczna,
centralny zamek,
elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka boczne,

- radio z bluetooth,
kierownica regulowana w dwoch pteszczyznach,
kamera cofania.



WIOS-WP.272.4.2019

- przyciemniane szyby bagaznika (tylna, boczne) w stopniu ograniczaja.cym wgla.d do przestrzeni
bagazowej,

- koto zapasowe petnowymiarowe / dojazdowe,
- komplet opon zimowych,

gumowa mata bagaznika,
komplet dywanikbw gumowych,
kolor metalik - szary/srebrny, granatowy, bezowy, bra^zowy,

- gwarancja (wymagana gwarancja producenta);
• min. 5 lat do 100 tys. km na uWad hybrydowy,
• 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.

365 Wykonawca w chwili ostatecznego wydania samochodu przekaze Zamawiajqcemu - dotyczy wszystkich
czesci zambwienia:

1) pakiet ubezpieczenia OC/AC/NNW/Assistance dla samochodu, na okres 12 miesiecy licza.c od dnia
jego rejestracji (koszty ubezpieczenia pokrywa Wykonawca),

2) instrukcje_ obstugi samochodu (sporza,dzona. w jezyku polskim),
3) karte gwarancyjna. / dokument potwierdzaj^cy udzielona, gwarancje samochodu,
4) 2 komplety kluczykbw do samochodu,
5) atestowana. gasnice,
6) apteczk^ pierwszej pomocy,
7) trbjkqt 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 Zamawiajqcemu komplet dokumentbw, niezbednych do rejestracji samochodu
we wlasciwym organic komunikacji oraz do ubezpieczenia samochodu. Ostateczne wydanie
samochodu (pojego rejestracji i ubezpieczeniu 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 dokumentow oraz odbibr samochodu bedzie realizowany w dni robocze,
w godzinach 7:00-15:00. Wykonawca zobowiazuje sie do wtasciwego zabezpieczenia przedmiotu
umowy do czasu ostatecznego odbioru dostarczonych samochodbw przez Zamawiaja.cego
Odpowiedzialnosc Wykonawcy za ewentualne szkody, trwa do momentu ich ostatecznego odbioru
przez Zamawiajqcego

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

5) Zamawiaja.cy ma prawo odmbwic odebrania przedmiotu zambwienia niepelnowartosctowego, o
obnizonej jakosci oraz w przypadku widocznych uszkodzeh Jezeli Zamawiaja,cy odmbwi odbioru
samochodbw z powodu wad lub niezgodnosci z umowa. / oferta. (samochbd nie odpowiada opisowi
przedmiotu zambwienia) nie sporza^dza si^ protokotu odbioru. Odmowa odbioru dostarczonego
przedmiotu zambwienia winna byb potwierdzona na pismie wraz ze wskazaniem powodbw odmowy

6) W przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze, Zamawiajqcy samodzielnie
sporza.dzi protokot Ustalenia zawarte w takim protokole sa. wia.za.ce dla Wykonawcy

7) Wykonawca, do momentu podpisania protokolu odbioru ostatecznego, bedzie posiadal
ubezpieczenia samochodbw od ryzyka utraty lub uszkodzenia

~4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajqcy wymaga realizacji zambwienia w terminie nie pbzniej niz do 15 listopada 2019 r.
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5. WARUNWUDZIALUWPOST^POWANIUORAZWYMAGANIADLAODSTAWY

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

5.1.1.1 W przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy zgodnie z
art. 24 ust 1 ustawy Pzp wykluczy:
5.1.1.1.1 wykonawce, ktory nie wykazal braku podstaw wykluczenia;
5.1.1.1.2 wykonawce bedqcego osoba, fizyczna., ktbrego prawomocnie skazano

za przestepstwo:
a) o ktbrym 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 p6zn. 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 ktbrym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

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

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaja.cym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r poz
769);

5.1.1.1.3 wykonawce, jezeli urzedujqcego cztonka jego organu zarzqdzajqcego
lub nadzorczego, wspdlnika spbtki w spdtce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktbrym mowa
w pkt 13; Wykonawce, wobec ktbrego wydano prawomocny wyrok sgdu
lub ostateczna. decyzje administracyjn^ o zaleganiu z uiszczeniem
podatk6w, oplat lub sWadek na ubezpieczenia spc4eczne lub zdrowotne,
chyba ze wykonawca dokonaJ platnosci naleznych podatkbw, oplat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wi^zqce porozumienie w sprawie sp^aty tych
naleznosci;

5-1.1.1.4 wykonawce, kt6ry w wyniku zamierzonego dzia^ania lub razqcego
niedbalstwa wprowadzit zamawiajacego w btqd przy przedstawiemu
informacji, ±e nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udzia^u
w postepowaniu lub obtektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dale] ..kryteriami selekcji", lub kt6ry zatai* te informacje lub nie jest
w stanie przedstawic wymaganych dokument6w;

5.1.1.1.5 wykonawce, kt6ry w wyniku lekkomyslno^ci lub niedbalstwa przedstawiJ
infomnacje wprowadzajqce w Wqd zamawiajqcego, mogqce miec istotny
wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajqcego w postepowaniu
o udzielenie zam6wienia;

5.1.1.1.6 wykonawce, ktory bezprawnie wplywat lub prbbowal wplynqc
na czynnosci zamawiajacego lub pozyskad informacje poufne, moga.ce
da6 mu przewag^ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

5.1 1.1.7 wykonawce, ktbry bra! udzial w przygotowaniu postepowania
o udzielenie zamdwienia lub ktbrego pracownik, a takze osoba
wykonuj^ca prac^ na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej
lub innej umowy o Swiadczeme usfug, brat udzial w przygotowaniu
takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie
konkurencji moze bye wyeliminowane w inny sposdb niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

5.1.1.1.8 wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie maja,ce
na celu zaWdcenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu
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0 udzielenie zamowienia, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac
za pomoca, stosownych srodkow dowodowych;

5.1.1.1.9 wykonawce bed^cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s$d
orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie
ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba, kary (Dz. U. z 2019 r., poz.
628 z pbzn. zm.);

5.1 1 1.10 wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem srodka
zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

5.111.11 wykonawcow, ktbrzy naleza.c do tej samej grupy kapitatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentow (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), ztozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe, chyba ze wykazq, ze istniej^ce mi^dzy nimi
powi^zania nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

5.1.2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sa,d uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego maj^tku lub sa.d zarzqdzit likwidacje jego maja.tku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r..
poz 243 z pozn. zm.) lub ktorego upadtosc ogtoszono, z wyj^tkiem wykonawcy,
ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sa_du, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje maja_tku upadtego, chyba ze s^d zarz^dzil likwidacje jego maja.tku w trybie
art 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2019
r , poz 498 z pozn. zm.),

5.1.2.2 ktory naruszyf obowiqzki dotycza.ce ptetnosci podatkow, optat lub sMadek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaja,cy jest w stanie wykazac za
pomoc^ stosownych srodkow dowodowych,
z wyja,tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonal platnosci naleznych podatkow, opiat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiqz^ce
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

5.1.2 spelniajq warunki udzialu w postepowaniu dotyczqce zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca
spetni warunek, jesli wykaze ze w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat lub wykonuje
minimum dwa zamowienia polegaj^ce na dostarczeniu samochodow o wartosci minimum 120.000,00 zt
brutto ta.cznie.

5.1.3 oferowane dostawy spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajqcego w opisie przedmiotu
zamowienia w pkt 3.6 - odpowiednio do kazdej czesci zamowienia.

5.2 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spe^niania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w pkt
5.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego czesci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
ia/rza.cych go z nim stosunkow prawnych.

5.2.1 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiot6w udowodni Zamawiajqcemu, ze realizujqc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiaja.c zobowi^zania tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia.

5.2.2. Zamawiaja.cy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe,
pozwalaja. na wykazanie przez Wykonawcy speJniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie
zachodza. wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w pkt 5.1.1 niniejszej siwz.

5.2.3 W odniesieniu do warunku doswiadczenia, o ktorym mowa wyzej, Wykonawcy moga. polegac na
zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuja. ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa. wymagane
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6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6W POTWIERDZAJACYCH BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

6.1 Do oferty kazdy Wykonawca musi dota,czyc aktualne na dzieh skladania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu b§dq stanowic
wst^pne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania.

6.2 W przypadku wspolnego ubiegania si^ o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie,
o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie
o zamowienie.

6.3 Wykonawca, ktory zamierza powierzyc wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziaJu w postepowaniu zamiesci informacje o
podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6 1 niniejszej SIWZ

6.4 Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkow udziatu w
postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6.1 niniejszej
specyfikacji.

6.5 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow, musi udowodnic Zamawiaj^cemu, iz
realizujqc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiajqc zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia.

6.6 Zamawiajqcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni aktualnych na dzieh zbzenia nastepujqcych
oswiadczeri lub dokumentow:

6-6.1 wykaz dostaw (sporza.dzony wg wzoru przestanego przez Zamawiajqcego) wykonanych,
a w przypadku swiadczeh okresowych lub ciqgtych rowniez wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane, oraz zat^czeniem
dowodow okreslaj^cych czy te dostawy zostaly wykonane lub sĝ  wykonywane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa. referencje ba.dz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byty wykonywane, a w przypadku swiadczeh
okresowych lub cia.gtych sq wykonywane. a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow -
oswiadczenie Wykonawcy;
w przypadku swiadczeh okresowych lub cia,gtych nadal wykonywanych referencje ba.dz
inne dokumenty potwierdzaja,ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie
wczesniej niz 3 miesia.ce przed uplywem terminu sMadania ofert,

6.6.2 zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja^ce, ze
wykonawca nie zalega z opiacaniem podatkow lub inny dokument potwierdzaja.cy, ze
wykonawca zawart porozumienie z wfasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych nafeznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegfych platnosci
lub wstrzymanie w cabsci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesia_ce przed uptywem terminu sktadania ofert;
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6.6.3 zaswiadczenie wtesciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZaWadu Ubezpieczeri
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzaja.cego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem w sprawie splat tycn naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskaf przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce
przed uplywem terminu sktadania ofert;

6.6.4 aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.6.5 opisu - oddzielnie dla kazdego modelu samochodu, lub innego dokumentu, z ktorego
musi wynikac: nazwa producenta, model oferowanego samochodu oraz jego opls
techniczny.

6.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiaja.cemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor stanowi zatqcznik nr 4 do
SIWZ). Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powia,zania z innym
Wykonawca. nie prowadza. do zaktocenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia.

6.8 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja. przepisy rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentow, jakich moze zqdac Zamawiaja.cy od Wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga, bye sktadane (Dz. U. 2016 r., poz. 1126 z pozn. zm.).

6.9 Inne dokumenty, ktore nalezy dola.czyc do oferty:

6-9.1 Formularz oferty - wzor stanowi zata,cznik nr 1 do siwz;

6.9.2 Pelnomocnictwo nalezy dota,czyc do oferty, w przypadku, gdy:

6.9.2.1 oferta zostate podpisana przez osobe reprezentujqca, Wykonawcy,

6.9.2.2 oferta zostata podpisana przez jednego ze wspolnikow spotki cywilnej.
W przypadku, gdy oferta ztozona przez wspolnikow spotki cywilnej,
podpisana zostanie przez wszystkich wspolnikow spotki, pelnomocnictwo
nie jest wymagane,

6.9.2.3 Wykonawcy wspolnie ubiegaj^ si^ 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 zamowienia publicznego.
Peinomocnictwo winno bye zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez notariusza.
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WYKONAWCY ZAGRANICZNI

6.10 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentow, o ktorych mowa w punktach 6.6.2 - 6.6.4 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzaja.ce odpowiednio, ze:

6.10.1 nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sWadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo ze zawart porozumienie z wfasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wtasciwego organu uzyskaJ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia_ce przed uptywem terminu
skladania ofert;

6.10.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogioszono upadtosci - wystawione nie wczesniej niz 6
miesi^cy przed uptywem terminu sktadania ofert,

6.11 Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktbrej dokument dotyczy, nie wydaje si$ dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.10, zastepuje sie je
dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswtadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sa.dowym, administracyjnym albo organem samorza^du zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgl^du na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby - terminy okreslone w tym punkcie majq odpowiednie zastosowanie.

7. INFORMACJE O SPOSOBfE POROZUMIEWANIA Sl^ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA O^WIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OS6B UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE. Z WYKONAWCAMI

7.1 Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy moga.
przekazywac pisemnie, poczta. elektroniczna. na adres:
maigorzata nowicka@wios.bydgoszcz pi lub sekretariat@wios.bydgoszcz.pl lub w formie faksu na nr 52 376-
17-34, z wyja.tkiem oferty oraz oswiadczeh i dokumentow wymienionych
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (rowniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla ktorych ustawodawca przewiduje wylqcznie forme
pisemna..
Kazda ze stron na za,danie drugiej potwierdza niezwtocznie fakt otrzymania pisma w formie elektronicznej
lub faksowej.

7.2 Postepowanie oznaczone jest nazw$ ..Dostawa samochodow osobowych klasy C w ilosci 6 szt. oraz
samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt".

7.3 Znak: WIOS-WP.272.4.2019.
7.4 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sie

na powyzsze oznaczenie.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy b^da, zwia,zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta. rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.

10
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1 Ofert§ oraz oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 nimejszej SIWZ (rowmez
w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania o ktorym -nowa w art 26 ust. 3 ustawy Pzp.) nalezy
sktadac wytqcznie w formie pisemnej.

10.2 Oferte nalezy sporzadzic w jezyku pciskim, w sposob czylelny na komputerze, maszynie lub pismem
odrecznym. Wymagane specyfikaqa dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym
powinny bye ztozone wraz z tfumaczeniem na jezyk polski.

10.3 Formularz oferty oraz dokumenty lub oswiadczenia sporza,dzane przez Wykonawce powinny bye
podpisane przez osoby upowazniaie do skladania oswiadczeh woli
w imieniu Wykonawcy W przypadku, oriy oferte podnisuja osoby, ktorych upowaznienie do reprezentacji
nie wynika z dokumentow rejestrnwych (ewidencyjnych). wymaga sie, aby Wykonawca dotaczyi do
oferty oryginaf pelnomocmctwa do podpisama oferty lub jego kopie poswiadczona przez notariusza.

104 Podpisy ztozone przez Wykonowce v ofercie oraz w zalaczonych da n:ej oswiadczeniach
t dokumentach, powinny urrozhwic 'ce-ty^kacj^ osoby sMadajacej podpis (musza bye czytelne lub
opatrzone pieczeciq imienna)

10.5 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwalo spiete i ponu mere- wane

10.6 Wskazane jest, aby wsz/stkie iniejb^i;, i.v kioiych Wyko;ia//ca naniosl poprawki byty parafowane przez
osobe podpisuja.c^ of e fie

10.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty ^w.jzane z przygotov/aniem i z'ozeniem oferty.

10.8 Wykonawca powinien umioscic orvnmal oferty wmz z wymaganymi dokumentami wjednym,
nieprzejrzystym, zab€7pieczonym w sposob trwa^y, zamknietym opakowaniu zaadresowanym i
oznakowanym w nastepuja,cy sposob

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

ul. ks, Piotra Skargi 2
lij-^lU Bydgoszcz

Oferta na Dostawa samochodow osobowych K/asy C w ilosci fi szt. oraz samochodu osohowego terenowego
klasy O w ilosci 1 szt

nr W!OS-WP.272.4.2019
nie otwierac preset 7.08.2019 r. godz. 12.30

Na kopercie nalezy podac nnzHO i aJi1 '- '; \ /V\koi i r-vcv bv L:rno;:liw!c zwrot oferty w przypadku dostarczenia
jej Zarnawiaja,cemu po term, me.

109 Tajemnica przedsi^biorstwa

109.1 Zamawiaja,cy informuje. iz zgo.l.^ :' .art 3, w /v, ;. art 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postepowaniu o zam6\A'i.;r . .: fiL/)lic;:re s^. jawne i podlegaja udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, i. \Ayj: j ,-; :e,n in j.v.iacj stanowiqcych tajernnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z d: ia 1b k v / o t 113 . -J33 : c ZA'alczaniu nieuczawej konkurencji (Dz. U. z 2019
r. poz.1010). jesh WyKona^vcci v, term in it aMaaania ofert zasirzegt, ze me mog^ one bye
udostepniane oraz wykazat, iz .'.astrzezone infonnacje stanowia tajernnice przedsiebiorstwa

109.2 Zamawiaja.cy zalsc3 aby mfor,ifi;:,e zastrzozj.-.e iako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez
Wykonawce Z!OZL:IO w ouu. id, i itj 'Aewnvi.zriej kopeicie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiebiorstwa" lub spieie ^.^b/yte) oociziejiie oo pozostatych, jawnych eiementow oferty. W
przypadku braku jecinoznacznegu -A-^Kazania, ktore informacje stanowia tajernnice przedsiebiorstwa.
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Zamawiaja,cy uzna, ze wszelkie .swiadczema < zaswiadczenia oraz informacje sMadane w trakcie
postepowania sa, jawne bez zastrzezeh.

10.9.3 Zamawiaja,cy informuje, ze w przy^ad'KU kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp., a ziozone przez niego wyjdsnienia i/lub dowody stanowic beda. tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjj, Wykonawcy bedzie
przysJugiwato prawo zastrzezenia ich jako taieainica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajqcy uzna za skutec/.ne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprbcz samego
zastrzezenia, jednoczesnie wykaze. iz dane informacje stanowia. tajemnice. przedsiebiorstwa.

10.10 Zmiana lub wycofanie oferty

10.10.1 Wykonawca rnoze wprowadzu; zrniany w zlozonej ofercie lub ja wycofac, pod warunkiem, ze uczyni
to przed terminem sktadania ofert. Zarowno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagajq formy
pisemnej. Zmiany dotyczqce tresci nferty pownny hyc przygotowane, opakowane i zaadresowane w
ten sam sposob co oferta. Dodaikowo opakowanie. w ktorym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzyc napisem "ZMIANA".

10.10.2 Pisemre oswiadczerve o wycofamu oferty powinno bye opakowane i zaadresowane w ten sam
sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy
opatrzyc napisem 'WYCOFANIE

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferte nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiajacego pr.^y ul ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz w
sekretariacie - pok. nr 22. !

11.2 Termin sWadaria ofert uptywa w dniu 7.08.2019 r., godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w dmu 7.08.2019 r., godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja.cego przy
ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-01 8 Bydgoszcz - pokbj nr 20. t pietro.

1 1 .4 Otwarcie ofert jest jawne.

11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiaja,cy odczyta informacje, o ktorych rnowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

11.6 Niezwbcznie po otwarciu ofert Zamawiaja.cy zamiesci na stronie www.bip.wios.bydgoszcz.pl informacje
dotycz^ce;

11.6.1 kwoty, jaka. zarnie-'za przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;

1 1 .6.2 firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w termmie;

11.6-3 ceny, terminu wykonania zamowienia. okresu gwarancji i warunkow piatnosci
zawartych w ofertach.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena oferty oznacza cene brutto zawarta, w Formularzu oferty dla kazdej czesci zamowienia (zawiera
podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz towaru podlega
obcia,zeniu podatkiem od towarow i uslug oraz podatkiem akcyzowym)

12.2 Cene oferty wykonawca podaje wztotych polskich z dokladnoscia, do dwoch miejsc po przecinku.

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

12
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124 Dla ce!6w porbwnania ofert Wykonawcdw zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiajqcy doliczy
do cen netto Wykonawcbw zagranicznych kwote naleznego, obcia.zaja.cego Zamawiaja.cego z tytutu
realizacji umowy podatku VAT

13. OPIS KRYTERI6W, KT6RYMI ZAMAWIAJACY BE.DZIE Sl^ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1 Przy ocenie ofert Zamawiajqcy bedzie sie^ kierowal nastepuj^cymi kryteriami:

1) Cena brutto oferowanej dostawy - znaczenie kryterium 60%

2) Gwarancja - znaczenie kryterium 20 %

3) Emisja CO2 - znaczenie kryterium 16 %

4) Termin dostawy - znaczenie kryterium 4 %

Zostanie wybrana oferta, ktbra przedstawia najkorzystniejszy bttans ww. kryteribw w oparciu o nastepuja,cy
algorytm:

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

13.2 W kryterium cena (Kc) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:

cena oferty najnizszej

Kc = x 60% x 100

cena oferty badanej

13.3 W kryterium gwarancja (Kg) punkty (max 20 pkt) zostana^ przyznane w nastepujqcy sposdb:

a) gwarancja minimum 3 lata do minimum 100 tys. km na wszystko- 10 punktdw,

b) gwarancja perforacji korozyjnej element6w nadwozia:

• minimum 9 lat - 5 punktow

• minimum 12 lat - 10 punktbw

13.4 W kryterium emisja CO2 (Kdw) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:

najnizsza wartosc emisji
dwutlenku wegla

sposrbd ztozonych ofert
Kdw = x 16% x 100

wartoSC emisji dwutlenku
w^gla badanej oferty

13.5 W kryterium termin dostawy (Kd) punkty (max.4 pkt) zostana. przyznane w nastepuja,cy sposbb:

a) termin dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy - 4 punkty,
b) termin dostawy do 30 dni od dnia zawarcia umowy - 2 punkty,

13
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c) termin dostawy do 60 dni od dnia zawarcia umowy - 1 punkt,
d) termin dostawy do 15.11.2019 r. -0 punktbw.

136 Zamawiajqcy zastosuje zaokrqglanie wynik6w do dw6ch miejsc po przecinku.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALE±Y DOPELNlC W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawca., ktbrego oferta zostate uznana za najkorzystniejsza. w danej czesci zambwienia, w rozumieniu
ustawy pzp, zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogblnymi warunkami umowy, kt6re stanowia, zalgcznik nr 5
do niniejszej SIWZ.

14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca beda.cy osoba. fizyczna, albo inne nii
umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wfasciwym rejestrze (ewidencji), wymagane
bedzie ztozenie pefnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze umocowanie wynika z peJnomocnictwa
doJa.czonego do oferty.

14.3 W przypadku, gdy Wykonawca, ktbrego oferta zostate wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy, Zamawiaja_cy bedzie mbgl wybrac oferte najkorzystniejsza. sposrbd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzq przestanki uniewaznienia
postepowania, o kt6rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiajqcy, w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos6 zmian postanowieri zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

15.1.1 W przypadku wysta.pienia zjawisk zwiqzanych z dziafaniem sify wyzszej np. wystqpienia zdarzenia
losowego wywo^anego przez czynniki zewnetrzne, kt6rego nie mozna bylo przewidziec, w
szczeg6lnosci zagra±aja.cego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach oraz zmianami przepisbw prawa. Zmiana postanowieh umowy
moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp

15.1.2 W przypadku wysta.pienia problembw finansowych po stronie Zamawiajqcego z przyczyn od niego
niezaleznych. Zmiana postanowien" 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 nale±ytej starannosci nie m6gl uzyskac takiej informacji do
chwili zawarcia umowy.

15.14 W przypadku odstqptenia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji czesci zam6wienia
i zwiazanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania zambwienia, pod
warunkiem wystqpienia obiektywnych okolicznosci, ktbrych Zamawiaja.cy nie m6gt przewidziet na
etapie przygotowania postepowania, a M6re powoduj^, ze wykonanie przedmiotu zam6wienia bez
ograniczenia zakresu zambwienia lub brak zmiany terminu wykonania zam6wienia powodowatoby
dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zambwienia
i zwia.zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkbw

152 Nie stanowiq istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust- 1e ustawy Pzp w szczegblnosci zmiany:
15.2.1 danych teleadresowych,
15 2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osbb reprezentuj^cych strony,
15-2.3 oczywiste omytki pisarskie.
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15.3 Zmiany, o ktorych mowa w pkt 15.1 dokonywane bed^ w drodze porozumienia stron w formie aneksu do
umowy.

16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMbWIENlA

16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub mia( interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub
moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisow ustawy Pzp, przyslugujq srodki
ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g ustawy Pzp.

16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwoianie przysiuguje wyla^cznie wobec czynnosci:

16.2.1 okreslei.ia warunkow udziaiL w pj^tepowamu;

16.2 2 wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

16.2.3 odrzucema oferty odwokijacego;

16.2.4 opisu przedmiotu zamowienia.

16.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.3 Odwotanie wnosi si$ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektroiiicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rowncw3?neqo srodka, spelniajacego wymagani'j dla tego rodzaju podpisu.

16.4 Wykonawca wnosza.cy odwoianie przesyta kopie odwotania Zamawiajqcemu przed upfywem terminu do
wniesienia odwolama w taki sposob, aby mogl on zapoznac sie z jego trescia, przed upiywem tego terminu.

16.5 Wykonawca moze w teminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac Zamawiaja,cego o
niezgodnej z przepisami usiawy Pzp czynnosci podjetej przez nlego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest
on zobowia.zany na podstawje ustawy Pzp na More nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.

17. KLAU2ULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzamem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich dariych oraz uchylerna dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporza.dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz UE L 119z 04 05.2016, str. 1), dale] ,,RODO", mformuje, ze:

17.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewbdzkt Inspektor Ochrony
Srodowiska. 85-018 Bydgoszcz, ul. ks. Piotra Skargi 2,

17.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewodzkim Inspektoracie Ochrony Srodowiska jest Pan
Andrzej Majda, kontakt. iGd@wio5.bydqoszcz pi. tel. 52 376-17-237,

17.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane becicj na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu zwiqzanym z
postepowarnern o udzieien.e zamowienia pubiiczriego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na. Nazwa zamowienia Dostawa sarnochcdow osobowych klasy C w ito_s_ci_6_s_zi_ oraz samochodu
osobowego terenoweyo klvsy D w ilosci 1 szi. nr postepowanta WIOS-WP.272.4.2019;

17.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepc/'^nia w oparciu o art 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

17.5 Pani/Pana dane osobowe beda, przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakohc^enia postepowania o udzietenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania ohe/muje caty czas trwania umowy

17.6 obowiazek podania prze;- Pania,/Pana oc>->ych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycza,cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepi:,ach ustawy Pzp zwiazanym
z udziatem w postepowaniu o udzielente zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wymkaja. z ustawy Pzp;
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17.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobovvych decyzje nie bed^ podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

17.8 posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo za.dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art, 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

17 9 nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwia,zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktoryni mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq
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 postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokoiu orazjego zaiqcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego.

Zaiqczniki do SIWZ:

Zaia,cznik nr 1 - wzor Formularza oferty
Zala,cznik nr 2 - wzor oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zatqcznik nr 3 - wzor oswiadczenia wykonawcy dotycza,cego spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Zata.cznik nr 4 - wzor oswiadczenia o przynaleznosci wykonawcy do grupy kapitaiowej
Zala,cznik nr 5 - Ogblne warunki umowy
Zata.cznik nr 6 - wykaz wykonanych dostaw
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Zala_cznik nr 1 do siwz

FORMULARZOFERTY

Zamawiaja,cy: INSPEKCJA OCHRONY ^RODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
£RODOWISKA W BYDGOSZCZY
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zamowienia: „Dostawa samochodow osobowych klasy C w ilosci 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 osobowvch
klasv C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenowego klasy D w ilosci 1 szt.
oswiadczam/y, ze:

1. skladam/y oferte na wykonanie zamowienia i w przypadku jej wybrania zobowia_zuje/my si? 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 nap^dem na przednia. os - 3 szt:

cena jednostkowa netto* zJ (slownie: )

podatek VAT zt (stownie: )

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

gwarancja:

- na wszystko - lat,

- na perforacj§ korozyjna. elementow nadwozia - lat,

emisja CO2

termin dostawy

1.2 cz§sc 2 zamowienia - samochod osobowy klasy C z nap^dem 4x4 - 3 szt:

cena jednostkowa netto* z+ (stownie: )

podatek VAT zt (stownie: )



cena brutto ta.czna** zt (stownie: }

gwarancja:

- na wszystko - lat,

- na perforacje korozyjna. elementow nadwozia - lat,

emisja CO2

termin dostawy

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

cena jednostkowa netto* zt (stownie: )

podatek VAT zt (stownie: )

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

gwarancja:

- na wszystko - lat,

- na perforacje korozyjnq elementow nadwozia - lat,

emisja CO2

termin dostawy

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

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

4. Oswiadczam, ze wypetnitem obowia_zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11

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

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

miejscowosc, data

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia. imiennq)



rozporza.dzeme Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych vj zwia,zKu z
przetwarzaniem danych osobowych j w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporza,dzenie 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 samochod w danej czesci,

**w miejscu ,,cena brutto iqczna" nalezy wpisac wartosd: rbwna. iloczynowi ceny jednostkowej netto oraz liczby
samochod6w dla danej czesci i podatku VAT.

*" W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych mnych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wyta.czenie
stosowania obowia,zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)

**** NIEPOTRZEBNE SKRESllC



Zatqcznik nr 2 do siwz
WIOS-WP.272.4.2019

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujaj: do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Dostawa samochodow 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 SRODOWISKA W

BYDGOS2CZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

oswiadczam(y), ze:

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

Prawo zam6wieh publicznych (Dz.U. z 2018 r , poz. 1986 z pozn. zm.), dalej zwanej ustawa. Pzp

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

O&MADGZENIE DOTYCZfCE PODM10TU, NA KT6REGO ZASOBY POWOtUJE Sl̂  WYKONAWCA:

3. OSwiadczam, ze nastepuj^cy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuj^ si§ w niniejszym

postepowaniu, tj.:

(podac peln^ nazwe/firme, adres, a takze wzaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

podlega/jq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zam6wienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEB^DACEGO PODMIOTEM, NA KT6REGO ZASOBY

POWOtUJE Sl̂  WYKONAWCA:

4. OSwiadczam, ze nastepuj^cy/e podmiot/y, bed^cy/e podwykonawca./ami:

1

2

3

(podac petna^ nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/a. wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia, imienna.)

dn.



Zat^cznik nr 3 do siwz

WIO6-WP.272.4.2019

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), dalej zwanej ustawa, Pzp),

Przystepujqc do postepowania o udzielenie zambwienia publicznego na Dostawa samochodow osobowych

klasv C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenoweqo 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,

o£wiadczam(y), ze:

INFORMACJA DOTYCZA.CA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okrefelone w pkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunk6w

zambwienia.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze wcelu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajqcego wpkt

5.1.2 specyfikacji istotnych warunkow zamowienia polegam na zasobach nastepuja,cego/ych podmiotu/6w:

w nastepujgcym zakresie:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

, dnia r.

(miejscowosc) (podpis)



WIO6-WP.272.4.2019 Zatqcznik nr 4 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAtOWEJ

Przystepuja.c do postepowania o udzielenie zamowienie publicznego na ..Dostawa samochodow
osobowvch klasy C w ilosci 6 szt. oraz samochodu osobowego terenoweqo klasy D w iiosci 1 szt",
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY 6RODOWISKA WOJEW6DZKI INSPEKTORAT
OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

{nazwa Wykonawcy lub Wykonawcow)

oswiadczam, ze podmiot, ktory reprezentuje:

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

publicznych z innym Wykonawcy, ktory ztozyf odrebna. oferte w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

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

pubficznych z innym Wykonawca,, ktory ztozyl odrebna. oferte w przedmiotowym postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego*

(Nazwy (firmy) Wykonawcdw, ktorzy nalezy do tej same] grupy kapitalowej i zlozyli odr^bne oferty w postepowaniu)

nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat

dn

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczecia. imiennaj

*Przez grupq kapitaiowq rozumie si$ wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani w sposob
bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorce - art. 4 pkt
14 ustawy zdnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z2019r, poz. 369).



Ogolne warunki umowy

§1
1. Sprzcdawca sprzcdaje, a Kupujqcy nabywa samochod marki ,

ktorego charakterystyke i wyposazenie okresla zalacznik do niniejszej umowy, zwany dalej
samochodem.

2. Sprzedawca oswiadcza, ze jest uprawniony do przeniesienia wlasnosci samochodu na
Kupujacego.

§2
1. Wydanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 nastqpi w

siedzibic Kupujqcego / pod wskazany przez Kupujqcego adresem w miejscowosci
Bydgoszcz, Toruri, Wtoclawck w tcrminie do dnia

2. Sprzcdawca powiadomi Kupujaccgo o gotowosci do odbioru, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym jego dokonanic w tcrminie, o ktorym mowa w ust. 1, nic krotszym niz 3
dni.

3. Sprzedawca zobowiay,any jest, w ramach ccny, o ktorcj mowa w §3 ust. 1, do
ubezpieczcnia i pokrycia kosztow pakietu ubezpieczeri OC/AC/NNW/Assistance dla
samochodu, na okres 12 miesiecy liczijc od dnia jego rejestracji.

4. Odbior przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. I zostanic potwierdzony protokoicm
odbioru podpisanym przcz przedstawicieli stron.

§3
1. Ccna za przcdmiot umowy okrcslony w § 1 ust. 1 wynosi zl

(stownie: ).
2. Ccna, o ktorcj mowa w ust. 1, obejmuje takze:

1) wykonanie zobowia/-an, o ktorych mowa w § 2 ust. 1-3,
2) obowiazujacy podatek VAT.

3. Kupuj^cy zobowiqzuje si^ do uiszczenia na rzecz Sprzcdawcy ceny, o ktorej mowa w ust.
1, na podstawie t'aktury VAT wystawionej po podpisaniu protokoJu odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Kupujqcego
przelewem na konto podane w tcj fakturze.

4. Dniem zapfaty bcdzie dzien obciqzenia rachunku Kupujaccgo.
5. Sprzcdawca zobowiqzuje sic do terminowego uregulowania nalcznosci podatkowych

(podatek VAT) zwiazanych z wystawion^ dla Kupujqccgo fakturq VAT oraz do zaplaty
Kupujaccmu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawienia faktury VAT.

6. Sprzedawca oswiadcza, zejest platnikiem podatku VAT, NIP

§4
1. Sprzedawca oswiadcza, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 1 jest:

1) nowy fabrycznic, rok produkcji 2019,
2) w pelni sprawny i wolny od wad.

2. Sprzedawca zobowiipuije sie do przekazania Kupujqccmu, podczas odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 1, wszelkich dokumentow i innych rzeczy sluz^cych do korzystania
z przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1, co zostanie potwierdzone w protokole
odbioru, o ktorym mowa w § 2 ust. 4.

3. Sprzedawca udziela Kupujqcemu, niczaleznie od uprawnicn z tytum rekojmi, gwarancji
dotyczqcej przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1:

(gwurancja zgodnie z oferiq).



4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokofu odbioru, o ktorym
mowa w §2 ust. 4.

§5
1. W przypadku opoznienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1,

Sprzedawca zobowiazuje si? do zaplaty na rzecz Kupujacego kary umownej w wysokosci
0,5 % ceny, o ktorej mowa w §3 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia.

2. 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 obowiazkow, o ktorych
mowa w §2 ust.l - 3.

3. Kupujacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na
zasadach ogolnych w przypadku, gdy poniesie szkode przewyzszajac^ wysokosc
ktorejkolwiek z zastrzezonych kar umownych.

4. Sprzedawca wyraza zgod? na potracenie kar umownych z naleznej mu ceny.

§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa pafistwa lub
bezpieczenstwu 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, Sprzedawca moze zadac wylacznie zaplaty naleznej mu
z tytuhi wykonania czesci umowy.

§7
Zmiany umowy wymagajcj formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych umowa maj^ odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
2. Ewentualne spory strony poddaja pod rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo sadu w

Bydgoszczy.

§9
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Kupujacego i jeden
dla Sprzedawcy.
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