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Kielce, dnia 09.11.2020 r. 
Z A T W I E R D Z A M: 
Pełnomocnik Dyrektora 

ŚCRMiTS w Kielcach 
Ryszard Bedla 
 
 
 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a    (SIWZ)  
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający: 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach 
25-311 Kielce , ul. Św. Leonarda 10, 
fax (041) 361-73-43 
strona internetowa: www.scrmits.pl 
email: lukasz.adamczyk@scrmits.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

1.Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG 
NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019r.  
poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której 
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 
2.Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw 
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach , przy ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce, tel. +48 
41 344 73 45, e-mail: sekretariat.leonarda@scrmits.pl; 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych w Kielcach, oraz pod adresem e-mail: jod@scrmits.pl, tel. +48 41 361 73 43 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ubezpieczenia 
pojazdów samochodowych w latach 2021-2023”: prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 



Nr referencyjny: TP/300/2020 

Strona 2 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej;   

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

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

 posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1); 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
3.Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

„Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w latach 2021-2023” 
 
 W zakresie AC, OC, NNW. Ilość pojazdów objętych ubezpieczeniem wynosi 115 pojazdów. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ        
 
         

 
 Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
usługi finansowe i ubezpieczeniowe - 66000000-0 , , usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od 
odpowiedzialności cywilnej OC - 66516100-1, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
NNW – 66512100-3, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych AC – 66514110-0 

 
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
5.   Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  działający  w  formie  towarzystwa  ubezpieczeń  
wzajemnych  posiadał  statut,  z  którego  wynika, że  towarzystwo  będzie ubezpieczało także  
osoby  nie  będące  członkami  towarzystwa.  Zamawiający  będzie  traktowany  przez  takiego  Wykonawcę,  
jako  osoba  nie  będąca  członkiem  towarzystwa,  a  co  za  tym  idzie  nie  będzie zobowiązany  do  udziału  
w  pokrywaniu  strat  towarzystwa  przez  wnoszenie  dodatkowej składki.  
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  1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi    
dla przedmiotu zamówienia.  
  2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
  3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy ubezpieczenia uzgadniane będą przez zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy -  brokerem ubezpieczeniowym - WDA Kancelaria Brokerów 
Ubezpieczeniowych sp. z o.o. 
  4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla 
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
  5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia.  
 
6. Informacja o szkodach za okres 2017 do 2020 (cztery lata): 
Rok Ryzyko / liczba Wypłacone 

odszkodowania 
Liczba wypłat Rezerwa 

 
Liczba rezerw 

2017 OC / 104 49.799,-zł. 7 0 0 
 (W tym 

zagraniczne) 
0 0 0 0 

 NNW / 105 0  0 0 
 AC  / 6 0 0 0 0 
 
Rok Ryzyko/ liczba Wypłacone 

odszkodowania 
Liczba wypłat Rezerwa 

 
Liczba rezerw 

2018 OC  / 112 33.391,- zł. 7 0 0 
 (W tym 

zagraniczne) 
0 0 0 0 

 NNW / 104 0,-zł. 0 0 0 
 AC  / 7 0 0 0 0 
 
Rok Ryzyko / liczba Wypłacone 

odszkodowania 
Liczba wypłat Rezerwa 

 
Liczba rezerw 

2019  OC / 112 51.262,-zł. 10 0 0 
 (W tym 

zagraniczne) 
0 0 0 0 

 NNW / 110 0 0 0 0 
 AC /  6 0 0 0 0 
 
Rok Ryzyko / liczba Wypłacone 

odszkodowania 
Liczba wypłat Rezerwa 

 
Liczba rezerw 

2020*  OC / 99 59.127,-zł. 7 14.179 2 
 (W tym 

zagraniczne) 
0 0 0 0 

 NNW / 99 0 0 0 0 
 AC /  3 0 0 0 0 
*Stan danych na 15 października 2020r. 
 
 Informacja o brokerze ubezpieczeniowym: 
Umowa będzie zawarta przy udziale brokera WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp z o.o. z siedziba 
w Kielcach, ul. Piotrkowska 12 lok. 1003. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu 
ubezpieczeniowego – czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. 
 
 7     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać umowy  ramowej. 
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8 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień powtarzających. 
9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
 10.    TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy (od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.) 
 

11.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy: 
a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-22 ustawy Pzp.  
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, tj. Posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w 
przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r.  – zaświadczenia, wydanego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego 
dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, 
w którym zakłada ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części 
zamówienia.   
c) 1. Spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub zawodowej, tj. wykażą, 
iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie wykonali lub nadal  wykonują  usługi  ubezpieczeniowe  tj.  co  najmniej  1  usługę  
w  zakresie ubezpieczenia AC/OC/NNW/ floty  pojazdów  liczących  min. 15  szt.,  złożonych z samochodów o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T. 
2.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, polegać  na 
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych  podmiotów,  niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.   
3.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  musi  udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia.      
UWAGA:  
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a  ustawy  Pzp  
będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  
dostęp  do  ich  zasobów,  zamawiający  żąda dokumentu, który określa w szczególności:  
a.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,   
b.  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego,   
c.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  
d.  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
4.  Zamawiający nie określa podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  
5.  Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści 
oświadczenia załączonego do oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do SIWZ.  
6.  Zamawiający  wstępnie  oceni  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  wg  zasady spełnia/nie  
spełnia,  na  podstawie  treści  oświadczenia  załączonego  do  oferty,  wg  wzoru stanowiącego  załącznik  nr  2  
do  SIWZ.  Następnie,  zgodnie  z  art.  26  ust  2  ustawy  PZP, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 
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złożenia oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 1.2) i 1.3)  niniejszego rozdziału, wyszczególnionych w rozdziale 11.  
7.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo  
reprezentowania  ich  w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
8.  Do  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o zamówienie  publiczne  stosuje  się  przepisy dotyczące  
wykonawców,  tj.  wykonawcy  łącznie  muszą  spełnić  warunki  udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, iż 
każdy z wykonawców musi odrębnie spełnić warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, określony w pkt 1.2), oraz każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania.   
9.  W przypadku gdy oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z zamawiającym jest 
spełnienie następujących wymagań Zamawiającego:  
a)  wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę;  
b)  umowa  winna  być  zawarta  na  okres  realizacji  całości  zamówienia  i  nie  może  być rozwiązana przed 
upływem terminu realizacji zamówienia;  
c)  wykonawcy  występujący  wspólnie  ponosić  będą  solidarną  odpowiedzialność  za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia.  
   
 12.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ,  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  
UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK  PODSTAW  WYKLUCZENIA  ORAZ  WYKAZ  
POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE  
A.  Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia   
1.  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie  podlega  
wykluczeniu  –  wg  wzoru  określonego  w  załączniku  nr 3  do  SIWZ  –    oryginał (składane wraz z ofertą).  
UWAGA  
1)  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu  wykazania  
braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  z  udziału w postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  
podwykonawcach  w  oświadczeniu,  o  którym mowa w  pkt. 1.  
2)  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na  ich  zasoby,  warunków  
udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza  odpowiednio  informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 
którym mowa w pkt  1 oraz w pkt 3.   
2.  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – oryginał (składane po otwarciu ofert – wg wzoru określonego w załączniku nr 
5 do SIWZ).  
UWAGA! 
Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  lit.  A  pkt  2  Wykonawca  składa  po  otwarciu  ofert,  
w terminie  3  dni  od  daty  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie  internetowej  
http://www.scrmits.pl  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym wykazu  
wykonawców. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy wykonawca nie 
przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia).  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami (pkt 3  
oświadczenia)  wykonawca  może  wykazać,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, załączając  
do oświadczenia stosowne wyjaśnienie.  
3.  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie,  stanowiące wstępne  potwierdzenie, że wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu  – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ – oryginał 
(składane wraz z ofertą);  
4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą dokument, o którym mowa w rozdz. 11  pkt.  3  SIWZ  
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(w szczególności  zobowiązanie  podmiotu)  sporządzony  i  podpisany  przez podmiot  trzeci  (udostępniający  
swoje  zasoby)  –  w  formie  oryginału  (składane  wraz  z ofertą).   
5.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się o  zamówienie przez  wykonawców, oświadczenia,  o których mowa 
w pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  o  zamówienie.  Dokumenty  
te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.  
   
B.  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – składane na wezwanie 
zamawiającego (przed wyborem oferty).  
1.  Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów potwierdzających:   

1)  brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 – 
oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik 10 i 11 do SIWZ) – oryginał:  

a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji  
administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku  
lub  decyzji  -  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  
wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie  wiążącego  
porozumienia w sprawie spłat tych należności,  
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania  
się o zamówienia publiczne.  

2)  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11pkt 1.2)  zezwolenie 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem 
zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności 
przed 28 sierpnia 1990 r.  – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o 
posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu 
właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w 
którym zakłada ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej 
części zamówienia.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w/w wymóg dotyczy każdego z wykonawców.  
3)  spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 11 pkt 1.3) – 
Wykazu  usług  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wg wzoru 
wskazanego w wezwaniu  (załącznik nr 8 do SIWZ) – oryginał, oraz  załączenia  dowodów  
określających  czy  usługi  te  zostały  wykonane  lub  są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;  
4) Oświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (RODO) stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. 

2.  Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w pkt 1 sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  
  UWAGA! 
1.  Zgodnie  z  §14  ust.  3  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016 r., w  sprawie  rodzajów  
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy w  postępowaniu  o  udzielenie  
zamówienia,  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na  
którego  zdolnościach  lub  sytuacji polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  
zamówienia publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich dotyczą.    
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 2.  W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w  innych  
walutach  niż  PLN,  Zamawiający  jako  kurs  przeliczeniowy  waluty  przyjmie średni kurs Narodowego Banku 
Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia  o zamówieniu  NBP  nie  opublikuje  informacji  o średnim  
kursie  walut, zamawiający  dokona  odpowiednich  przeliczeń  wg  średniego  kursu  z  pierwszego, kolejnego 
dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.  
  
C.  Wykaz pozostałych dokumentów  i dodatkowe informacje  
1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie    –  
pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub 
poświadczona notarialnie kopia).  
2.  Pełnomocnictwo  określające  jego  zakres  –  w  przypadku  gdy  wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik 
(oryginał, poświadczona notarialnie kopia).   
3.  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów  
potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  
wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  
konieczne  byłoby unieważnienie postępowania.   
4.  Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   
5.  Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców, uznaje się:   

a)  osoby  wykazane  w  prowadzonych  przez  sądy  rejestrach  handlowych,  rejestrach spółdzielni lub 
rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;  
b)  osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej;  
c)  osoby  legitymujące  się  odpowiednim  pełnomocnictwem  udzielonym  przez  osoby, o których  mowa  
powyżej;  w  przypadku  podpisania  oferty  przez  pełnomocnika wykonawcy pełnomocnictwo musi być 
dołączone do oferty w wymaganej formie.  

6.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia, w wyznaczonym  
przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.   
7.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust.  
     1 ustawy Pzp.   
8..  Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o  udzielenie zamówienia.  
9..  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
  

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

13.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 147 i 615) 

13.2.   Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz        
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu         
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ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt  ich otrzymania. 

13.3  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim 

13.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 
niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej określonym terminie 
Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania. 

Zgodnie z wyborem Zamawiającego w zakresie oświadczenia z art. 25a składanego przez Wykonawcę do 
oferty,  nie dopuszcza się środka komunikacji elektronicznej.   

14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

14.1    Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
             Specjalista Łukasz Adamczyk Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów,  
             fax. 41 361-73-43 adres poczty elektronicznej: lukasz.adamczyk@scrmits.pl 
 14.2   Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń,   
             wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą  
             elektroniczną jest: 

                     Specjalista Anita Owczarek Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów,  
             fax. 41 361-73-43, adres poczty elektronicznej: anita.owczarek@scrmits.pl 

 
14.3 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać od poniedziałku do czwartku w 

godz. od 07:00 do 15:00, w piątki od 07.00 do 12.55 w siedzibie zamawiającego. W ramach 
informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, 
telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać 
pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie 
można znaleźć udzieloną odpowiedz. 

15. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 
 
 

16. Sposób przygotowania oferty  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  

Na ofertę składa się: 

1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. nr 1 do SIWZ 

2.Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  z postępowania- wg wzoru  
   określonego w załączniku nr 3 do SIWZ 

3. Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu- wg     
      wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 

4.Wypełniony i podpisany wykaz pojazdów - formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ 

5. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  wykonawców  
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      występujących  wspólnie   –  pełnomocnictwa  do reprezentowania  w   postępowaniu  o udzielenie       
      zamówienia  publicznego  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  
      zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).            
6. Pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje  
      pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).   
  Wymagania formalne:  
a)  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  w  której  musi  być  zaproponowana  tylko jedna cena.     
b)  Oferta  musi  obejmować  całość  zadania określoną w zamówieniu  i  musi  być  sporządzona  w  języku  
polskim  w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Treść  oferty  musi odpowiadać treści SIWZ.  
c)  W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez zamawiającego formularze,  
oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1,2,3,4,5 niniejszego rozdziału.   
d)  Zaleca  się,  aby  oferta  została  złożona  przy  wykorzystaniu  załączonych  załączników  do niniejszej  SIWZ.  
Zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  i  załączników  do  oferty  na formularzach sporządzonych przez 
wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez zamawiającego w dodatkach 
załączonych do niniejszej SIWZ.   
e)  Oferta musi spełnić następujące wymogi:  

-  musi być sporządzona w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 
długopisem;  
-  załączone do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdziale 12  SIWZ muszą zostać złożone 
w formie określonej w tym rozdziale;  
-  załączone do oferty pełnomocnictwa muszą spełniać wymagania zamawiającego co do ich formy, 
opisane w pkt  1,2,3,4,5 niniejszego rozdziału;  
-  wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane 
(parafowane) przez wykonawcę; poprawki muszą być dokonane poprzez skreślenie  i  nadpisanie  
prawidłowych  danych  –  nie  dopuszcza  się  dokonywania poprawek przy użyciu korektora.  
f)  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę.  
Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  trwale  zespolona,  w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie.   
g)  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), wykonawca winien w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te  winny  być oznaczone  klauzulą:  „Informacje  stanowiące  
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
oraz oddzielone od  pozostałych  informacji  zawartych  w  ofercie.  Strony  należy  ponumerować  w  
taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość 
numeracji stron).   

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Oferta powinna być opakowana w koperty: zewnętrzną i wewnętrzną w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem ofert:  

Koperta zewnętrzna powinna być zatytułowana w następujący sposób: 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach 
Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów. 
na postępowanie o nazwie: 
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„Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w latach 2021-2023” Nr sprawy: TP/300/2020 

„Nie otwierać przed 24.11.2018 r. godz. 09:30”. 

             Koperta wewnętrzna powinna określać nazwę i siedzibę Wykonawcy i być zaadresowana na adres 
Wykonawcy, aby można było  ją odesłać nie otwartą w przypadku złożenia jej po terminie otwarcia 
ofert. 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

           17.  Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć (doręczyć) do: Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i  
           Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce do Sekcji Zamówień  
           Publicznych Inwestycji i Remontów, piętro III pokój nr 301, w terminie do dnia 24.11.2020   
           r. do godz. 09:00. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

          18.   Miejsce i termin otwarcia ofert 

       1. Oferty zostaną otwarte w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach, ul. Pakosz 72, 25-040 Kielce w pokoju nr 301, III piętro w dniu 24.11.2020 r. 
godz. 09:30 

      2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

      3 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach; 

 Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji składa 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

   19.    KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
1.  Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące:  
a) Cena oferty brutto (C)  
b) Zakres ubezpieczeń (U)  
2.  Znaczenie kryterium i sposób przyznawania punktów:  
a)  Cena oferty (C) - 60 %  
  
Łączna cena oferty wyliczona w Formularzu oferty, zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale XII.   
Liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia 
dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:  
           C min  
C = ------------------ x 60 pkt    ,gdzie 1 pkt = 1%  
           C  bad  
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gdzie:  
    C   -  Liczba  punktów badanej oferty w kryterium ceny  
    C  min  -  Cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert  
    C  bad  -  Cena oferty (brutto) badanej oferty  
  
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60.  
  
b)  Zakres ubezpieczeń (U)-40%   
Nr Klauzuli Nazwa Klauzuli fakultatywnej Waga klauzuli TAK/NIE 

1F kom Obsługi posprzedażowej 5  
2F kom Zwiększenie wypłaty z tytułu NNW 6  
3F kom Skrócenia terminu oględzin 4  
4F kom Niedoubezpieczenia w AC 4  
5F kom Przeoczenia 3  
6F kom Uproszczonej likwidacji małych szkód AC 10  
7F kom Sposób wyliczenia szkody całkowitej 8  

 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 40, gdzie 1 pkt = 1%.  
Łączną liczbę punktów stanowić będzie suma punktów z kryterium ceny (C) i zakresu  
ubezpieczeń (U), tj.  C+U. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100.  
 3.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  w  wyniku  oceny  uzyska  największą  
sumaryczną liczbę punktów – Wynik punktowy (W), obliczoną wg poniższego wzoru: W= C + U 
4.  Wszystkie  wyniki  zostaną  przez  zamawiającego  zaokrąglone,  zgodnie  z  zasadami matematycznymi, 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5.  Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert  wybiera  ofertę  z  
najniższą  ceną,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  
6.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach.  
7.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.  

 

20.Wymagania dotyczące wniesienia wadium  
            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
21.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy– nie jest wymagane; 
 
22. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o wykaz pojazdów-formularz cenowy stanowiący załącznik 
nr  4 do SIWZ i przepisać do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku. 



Nr referencyjny: TP/300/2020 

Strona 12 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

4. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz 
z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

        Nie złożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 
5. W okolicznościach o których mowa w pkt. 4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
23.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W      
        CELU ZAWARCIA UMOWY  
1.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego  ofertę  wybrano,  
oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  
b)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  
c)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;  
d)  unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
2.  W przypadkach, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp informacja, o której mowa w pkt. 1 lit. b) 
zawierać będzie również wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę 
Zamawiający uznał za niewystarczające.  
3.  Informacje,  o  których  mowa  w  pkt  1  lit. a)  i  lit.  d),  zamawiający zamieści  niezwłocznie  na stronie 
internetowej, której adres podany został w rozdziale I niniejszej SIWZ.  
4.  Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie 
ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
5.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  niż 5  dni  od  dnia  
przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.    
6.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  
terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli:  

a)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;  
b)  w postępowaniu upłynął termin  do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego  
wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

7.  Zamawiający  wskaże  termin  i  miejsce  zawarcia  umowy  w  zaproszeniu  przekazanym wykonawcy.  Jeżeli  
Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia, Zamawiający  może  wybrać  ofertę  
najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  
że  zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania.  
8.  Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu dokumentów 
wymaganych przepisami prawa oraz w SIWZ, w szczególności:  

a) pełnomocnictw,  chyba,  że  w  ofercie  znajdują  się  dokumenty  lub  pełnomocnictwa  
upoważniające  osoby  lub  osobę  do  podpisania  umowy  w sprawie  udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego;  
b) umów  z  ewentualnymi  aneksami  regulujących  współpracę  między  wykonawcami występującymi 
wspólnie;  

 
24.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  
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        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
Środkami  ochrony  prawnej  w  niniejszym  postępowaniu  są  odwołanie  i  skarga  do  sądu, przewidziane  
w Dziale  VI  ustawy  Pzp,  które  przysługują  wykonawcom,  a  także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec  ogłoszenia  o zamówieniu  oraz  specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych.   
1)  ODWOŁANIE  
1.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności zamawiającego  
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania czynności, do której jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.   
2.  W  niniejszym  postępowaniu,  zgodnie  z  art.  180  ust.  2  ustawy,  odwołanie  przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:   
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c)  odrzucenia oferty odwołującego;  
d) opisu przedmiotu zamówienia;   
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.   
3.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,  określać  żądanie  oraz  
wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
5.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy 
Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
6.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
7.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  
8.  Jeżeli  zamawiający  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze  oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
a)  15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia,  
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie zamówień publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
9.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do wniesienia  
odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed upływem  tego  terminu.  
Domniemywa  się,  iż  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z treścią odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  
wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.  
2)  SKARGA  
1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga  do  sądu,  
którą  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również 
zamawiający.  
2.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia  Izby,  
przesyłając  jednocześnie  jej  odpis  przeciwnikowi  skargi.  Prezes  Izby przekazuje skargę wraz z aktami 
postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
3.  W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych.  Prezes  Urzędu  może  także  przystąpić  do  o  toczącego  się postępowania.  Do  czynności 
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podejmowanych  przez  Prezesa  Urzędu  stosuje  się odpowiednio  przepisy  ustawy  a  dnia  17  listopada 1964  
r.  –  Kodeks  postępowania cywilnego  o prokuratorze. 

 

25. Zamawiający  przewiduje wymagania związane z art. 29 ust 3a ustawy. 

26.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

27.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy                                                                                                                                       
Załącznik nr 2:  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                                
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o  braku podstaw wykluczenia z  postępowaniu                                   
Załącznik nr 4:  Wykaz pojazdów - formularz cenowy                                                                                         
Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej                                                     
Załącznik nr 6: Projekt – umowy                                                                                                                               
Załącznik nr 7: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                                                                       
Załącznik nr 8: Wykazu  usług  wykonanych  lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed                                                                                
upływem terminu składania ofert                                                                                                                                     
Załącznik nr 9: Oświadczenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (RODO)                                                  
Załącznik nr 10: Oświadczenie o prawomocnym wyroku sądu                                                                                
Załącznik nr 11: Oświadczenie z tytułu środka zapobiegawczego 


