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I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1. Postępowanie o udzieleniu zamówienia jest prowadzone przez Park Narodowy „Ujście Warty”.  

2. Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego tj. art. 39 ustawy Pzp, przepisów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - najpierw dokona oceny 

ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4. Zamawiający następnie działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, wskazanych w pkt VI.3.SIWZ.   
5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „Park” lub „Zamawiający” – Park Narodowy „Ujście Warty”, 

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji, 

c) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w punkcie II SIWZ, 

f) ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

6. Dane Zamawiającego: 

a) Dokładny adres do korespondencji:  

Park Narodowy „Ujście Warty” 

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

b) NIP: 5981629880 

c) Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 95 752 40 27 wew. 16 

d) e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 

*Znak Postępowania: A.200.9.2019 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4, o 

napędzie hybrydowym – 1 szt. – opis szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Samochód typu SUV 5  o napędzie hybrydowym, 5 drzwiowy z napędem 4x4, silnik 

benzynowy, o poj. 2200 – 2500 cm3 i mocy 200 – 250 KM. Spełniającego min. normy emisji 

EURO 6. Rok produkcji pojazdu  2019. 

3. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców, zamawiający żąda 

wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania firm/ firmy podwykonawcy/ów.  

6. KOD wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – CPV 

 34113200-4 - Samochody poruszające się po każdej nawierzchni,  

mailto:sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
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III. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

1. Zamawiający nie przewiduje rozpisania zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy. 

IV. WARUNKI, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie było wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 

15.02.2020 r.   

2. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nastąpi po zapłacie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawca, który: 

1) Spełnia warunki udziału w niniejszym postepowaniu (art. 22 ust. 1B ustawy Pzp) 

dotyczące: 

a. posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej –

w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa wymagań, 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego warunku 

Zamawiający nie określa wymagań 

c. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej jednej dostawy samochodu osobowego z napędem 

hybrydowym i wartością minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 

złotych), stanowiących przedmiot zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ. 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp. 

3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 5 pkt. 1 ustawy 

Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawcę z stosunku do 

którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wymienionych w niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców 

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, natomiast warunki 

udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.).  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).  
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6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE V. 

a. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ z następującymi 

załącznikami:  

1) Wykonawca winien dostarczyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ  

b) nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;  

2) wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca 

polega zamieszcza w oświadczeniu informację o tym podwykonawcy, w celu wskazania 

braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia;  

3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się u udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;  

4) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu udowodnienia 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach w celu 

wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby oraz 

zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na 

potrzeby realizacji zamówienia.   

Ww. dokument musi określać w szczególności:  

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,  

 sposób wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczeniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) o ile dotyczy - pełnomocnictwo:  

a) jeśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp – stosowne 

pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.  

b) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym oferty o ile ich prawo do 

reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

wskazującego sposób reprezentacji Wykonawcy.  

 2. PO OTWARCIU OFERT  

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BIP Parku 

Narodowego „Ujście Warty”  informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiący 

załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.    
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3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO  

 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów:  

  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;   

  

Ww. dokument żądany będzie również w odniesieniu do:  

 podmiotu, którego zasobami będzie dysponował wykonawca realizując zamówienie;  

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.1). SIWZ  

– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca  ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert;  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, 

o którym mowa w pkt. VI.3.2).SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę  miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, zawierający 

oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

4) Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej 

dostawy samochodu osobowego z napędem hybrydowym i wartością minimum 100 000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy 00/100 złotych), stanowiących przedmiot zamówienia – załącznik 

nr 6 do SIWZ wraz  z podaniem:  

 ich wartości,   

 przedmiotu,   

 data wykonania,  

 podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.  

5) Dowody określające czy dostawy wskazane w Wykazie o którym mowa w VI.3.4) SIWZ 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  - 

oświadczenie wykonawcy.  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

6) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych 

w pkt VI. 3 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada takie oświadczenia lub dokumenty (o ile 

nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio: 

oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały 
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Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej  i bezpłatnej bazy 

danych, z której Zamawiający może je pobrać.  

  

4. FORMY ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ:  
  

1) Oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1.1-4) SIWZ, VI.2.SIWZ, VI.3.3)SIWZ, 

dokumenty, o których mowa w pkt VI.1.4), VI.3.4) SIWZ należy złożyć w oryginale.   

2) Pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem z zastrzeżeniem pkt. 4).   

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawcy w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą.  

4) Pełnomocnictwo załącza się do oferty wyłącznie w oryginale, kserokopii poświadczonej 

przez wystawcę dokumentu lub kserokopii poświadczonej notarialnie.  

5) Jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, wykonawca ma obowiązek przedstawienia – na żądanie zamawiającego – 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń.  

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.   

  

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. Wszelkiego rodzaju, oświadczenia, wnioski zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie lub bądź drogą elektroniczną 

roman.skudynowski@pnujsciewarty.gov.pl z wyłączeniem:  

 Oferty, 

 Dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, po otwarciu ofert i na wezwanie 

Zamawiającego (wymienionych w pkt. VI SIWZ), 

 Dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego działającego na 

podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wyjaśnienia dotyczące niniejszej specyfikacji będą udzielane zgodnie z treścią art. 38 Ustawy. 

Treść zapytania do SIWZ oraz udzielone wyjaśnienia Zamawiający, bez ujawniania źródła 

zapytania, umieści na własnej stronie internetowej. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia staje się częścią 

składową tej Specyfikacji. W celu prawidłowego sporządzenia oferty z uwzględnieniem 

dokonanych zmian i udzielonych wyjaśnień, Wykonawca jest zobowiązany śledzić ich treść 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie wysyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację na 

adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę w ofercie. 
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

mailto:roman.skudynowski@pnujsciewarty.gov.pl
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7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  o 

którym mowa w ust. 1.  

8. Treść zapytania (bez ujawnienia jego źródła) wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców.  

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

W sprawach merytorycznych: 

Konrad Wypychowski e-mail: konrad.wypychowski@pnujsciewarty.gov.pl 

W sprawach proceduralnych: 

Roman Skudynowski e-mail: roman.skudynowski@pnujsciewarty.gov.pl 

Godziny urzędowania: pn. – pt. godz. od 8:00 do 15:00 

Sposób porozumiewania się: faks (95) 752 40 16 w 16, 752 40 27 w 16  

 lub poczta elektroniczna: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl 

IX. WADIUM 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się 

z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni 

przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 

30 dni. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić według   lówg należy sporządzić 

naenia,                                             

                                                

   wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w 

art. 23 Ustawy. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6. Zamawiający nie wymaga numeracji wszystkich zapisanych stron oferty i załączników, jest to 

tylko propozycja nie będąca wymogiem i warunkiem. 

7. Upoważnienie, pełnomocnictwo do podpisania oferty i innych dokumentów w imieniu 

Wykonawcy winno być dołączone do oferty jeśli nie wynika to z innych dokumentów, 

załączonych przez Wykonawcę (w formie zgodnej z przepisami prawa). 

8. Formularz oferty oraz załączniki do niego winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez 

wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji bez 

dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie 

dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane przez 

Wykonawcę. 

mailto:konrad.wypychowski@pnujsciewarty.gov.pl
mailto:roman.skudynowski@pnujsciewarty.gov.pl
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10. Dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone do oferty 

Wykonawca może złożyć w odrębnej części oferty w zaklejonej kopercie – z proponowaną 

nazwą „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przy 

braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty 

może ujawnić. Wykonawca nie może zastrzec sobie informacji, których jawność wynika z 

innych aktów prawnych, dotyczy to np. jawnego otwarcia ofert. 

11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach. 

Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego – Park Narodowy „Ujście Warty”, 

69-113 Górzyca, Chyrzyno 1, i oznaczona w niżej podany sposób:    

Oferta na przetarg nieograniczony pt.: „Zakup samochodu osobowego typu SUV z 

napędem 4x4, o napędzie hybrydowym” 

Nie otwierać przed godz. 13:30 dnia 22 listopada 2019 r. 

12. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na odwrocie koperty prosimy nie wskazać nazwę 

i adres Wykonawcy. 

13. Złożenie oferty zostaje potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem 

daty i godziny złożenia oferty. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert.  

15. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 

ofert, 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie 

zaadresowanych wyraźnie i nieoznaczonych zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji, 

17. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

niezależnie od wyniku postępowania z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 93 

ust. 4 Ustawy, 

18. Oferta powinna ponadto zawierać wszystkie dokumenty oraz załączniki które wynikają 

z niniejszej specyfikacji min. dokumenty o których mowa w punkcie VIII niniejszej 

specyfikacji. 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek Parku Narodowego „Ujście 

Warty”, 69-113 Górzyca, Chyrzyno 1, sekretariat do dnia 22 listopada 2019 r., do godz. 13.00.  

W przypadku dostarczenia oferty pocztą, kurierem itp. decyduje termin wpływu do siedziby 

Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  

22 listopada 2019 r., o godz. 13.30. w Sali konferencyjnej. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty 

złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania.  

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(http://www.pnujsciewarty.4bip.pl/) informacje wymagane zgodnie  z art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp dotyczące:  

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

3. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp   

4. i stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 

została złożona po terminie. W związku z tym, nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną 

do Zamawiającego po terminie do składania ofert.  

http://www.pnujsciewarty.4bip.pl/
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XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Ceny należy podać w polskich złotych. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT ustalony 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatku akcyzowym. Wykonawca 

określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w „Formularzu oferty” ceny netto, 

podatku VAT i ceny brutto. 

2. Oferty będą podlegały ocenie Zamawiającego: 

a. w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty nie spełniające 

wymagań określonych Ustawą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zostaną odrzucone. 

b. kontroli merytorycznej, oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez 

Wykonawców nie podlegających wykluczeniu według kryteriów określonych poniżej. 

3. W cenie ofert wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie  koszty wynikające z 

wykonania całości dostaw objętych zamówieniem zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom. 

5. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. Kryteria ocen Waga 

% 

Sposób oceny 

1 Cena wykonania zamówienia 60 Minimalizacja 

2 Koszty zużycia energii 20 Minimalizacja 

3 Koszty emisji dwutlenku węgla 10 Minimalizacja 

4 Koszty emisji zanieczyszczenia 10 Minimalizacja 

Ogółem 100  
6. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 

następujących zasad: 

a. - oferta może uzyskać max. 100 punktów  

b. - ocena punktowa w zakresie każdego z kryteriów dokonana zostanie zgodnie z 

formułą określoną w pkt. 7. 

7. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a. Cena  

Maksymalną liczbę punktów „60” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 

całkowitą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę  

C = CN/CCB * 60 

gdzie: 

CN – cena najniższa z wszystkich ofert, 

CCB – cena badanej oferty 

b. Koszty zużycia energii 

Maksymalną liczbę punktów „20” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt 

zużycia energii, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę 

punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

KZE - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za koszty zużycia energii 

KZE = 200 000 x ZE x WPJE * 20 

gdzie: 
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200 000 km – przebieg przyjęto dla samochodu z kat M1 wynosi, 

ZE – iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym podany przez wykonawcę i wartości 

energetycznej (tj. 36 MJ/l),  

WPJE – iloraz ceny 1 litra paliwa przyjęto …….. zł/l i wartości energetycznej oleju 

napędowego (tj. 36 MJ/l), 

Uwaga: cenę 1 litra paliwa ON/Pb95 Zamawiający wpisze ze strony internetowej 

https://www.wnp.pl/nafta/ceny_paliw/ na dzień otwarcia ofert. 

b. Koszty emisji dwutlenku węgla 
Maksymalną liczbę punktów „10” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt 

emisji dwutlenku węgla, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

KEDW - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za koszty emisji dwutlenku węgla 

KEDW = 200 000 x WEDW x 0,000115 * 10 

gdzie: 

200 000 km – przebieg przyjęto dla samochodu z kat M1 wynosi, 

WEDW – wielkość dwutlenku węgla podany przez wykonawcę w [g/km]  

0,000115 zł/g – koszt jednostkowy dwutlenku węgla w przeliczeniu wynosi, 

c. Koszty emisji zanieczyszczenia 
Jest to suma emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych), 

Maksymalną liczbę punktów „10” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższy koszt 

emisji zanieczyszczenia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą 

liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

KEZ - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za koszty emisji zanieczyszczenia 

KEDW = KETA + KECS + KEW * 10 

gdzie: 

KETA  = 200 000 km x wielkość emisji tlenku azotu /podany przez wykonawcę/ w 

[g/km] x 0,0169 zł/g, 

KECS – 200 000 km x wielkość emisji cząstek stałych /podany przez wykonawcę/ w 

[g/km] x 0,334 zł/g,  

KEW – 200 000 km x wielkość emisji węglowodorów /podane przez Wykonawcę/ w 

[g/km] x 0,00384 zł/g, 

Wielkość emisji zanieczyszczeń należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny 

ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U z 2011 r. Nr 96 

poz. 559) - wyrażone łącznie wielkości emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów (niemetanowych), zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań 

homologacyjnych, zapewniających porównywalność ofert.  

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o przyjęte kryteria oceny ofert. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 

Zamawiający podpisze w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

do unieważnienia postępowania. 

https://www.wnp.pl/nafta/ceny_paliw/
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XV. ZAPISY W UMOWIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem elementów wymaganych w niniejszej SIWZ i 

treści zawartej w ofercie. 

2. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca obowiązany jest dostarczyć dokumenty 

niezbędne do jej podpisania, w szczególności potwierdzające uprawnienie do reprezentacji.  

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.   

4. Dopuszcza się zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą wyłącznie w granicach 

postanowień art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz w przypadku zmiany powszechnie obwiązujących 

przepisów prawa, mających wpływ na zakres lub/i warunki wykonania przez strony 

świadczeń wynikających z umowy.  

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy. 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

W toku postępowania każdemu wykonawcy przysługuje uprawnienie do wnoszenia odwołania na 

zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

XVIII. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  

 

1. Portal Urzędu Zamówień Publicznych  

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl. Strona BIP Parku 

Narodowego „Ujście Warty” zakładka przetargi: http://pnujsciewarty.4bip.pl 

3. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

 

XIX. ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH. 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XX. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki do niej są udostępnione na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl  i na stronie BIP Urzędu;  

http://pnujsciewarty.4bip.pl 

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na zasadach przewidzianych 

w rozdz. X. Wykonawca jest obowiązany śledzić zmiany dotyczące postępowania na wyżej 

wskazanej stronie internetowej. 

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=2541
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” 

(dalej PNUW)  z siedzibą Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel. (+48) 95 75 24 027, e-

mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku, 

b. W PNUW wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych- Dariusz Auguścik, z 

którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych przez: 

i. adres e-mail: iod@pnujsciewarty.gov.pl, 

ii. pisemnie na adres PNUW wskazany w pkt.a.  

2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania przez    PNUW Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu 

przetargowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych w celu związanym z wykonaniem obowiązków w związku z realizacją umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) - f) RODO,  gdy 

spełniony jest co najmniej jeden z warunków: 

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, 

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, 

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – 

powyższy warunek nie ma zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w 

ramach realizacji zadań organu ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Parku 

Narodowego „Ujście Warty”, 

g. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowę powierzenia oraz właściwe organy na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  

upoważnieni pracownicy administratora zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i 

upoważnieniem. 

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres  niezbędny do realizacji danego 

przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń. 

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
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prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wnioski w tym 

zakresie można składać pisemnie na adres siedziby PNUW  lub poprzez e-mail na adresy 

wskazane w pkt. 1a. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem 

ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym 

konsekwencjami niepodania danych mogą być m. in. niemożność prawidłowej realizacji 

umowy, niemożność zawarcia umowy, niemożność spełnienia świadczenia, 

10. Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika w szczególności z: 

a. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, 

b. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

c. wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji 

przewidzianej w przepisach prawa, 

11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany i tym samym nie będą profilowane (art.22 RODO). 

XXII. INFORMACJE DODATKOWE: 

Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

13, nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Formularz oferty. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24, ust.1 – Pzp. 

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej. 

6. Wykaz wykonanych dostaw. 

7. Wzór umowy. 
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