Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na : dostawę samochodu osobowego
przystosowanego do przeprowadzania egzaminów państwowych
w zakresie kategorii B+E i B96 prawa jazdy.
Nr postępowania - oznaczenie zamawiającego: 001/PZP/PN/2019
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
ul. Mieszka I 39
75-124 Koszalin
NIP: 669-21-86-916
Adres strony internetowej zamawiającego, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.zord.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne” ;
adres poczty elektronicznej: zord@zord.pl
tel./fax 94 346-29-21
2) Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tj. z dnia 3 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - zwanej dalej PZP oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien
przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów
wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SIWZ oraz treść ogłoszenia o
zamówieniu.
2. 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), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:
-

-

-

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Zamawiający
inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jet Pan Łukasz
Sendlewski, e-mail: iodo@zord.pl, telefon: 943462921;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
niniejszego zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ustawy PZP,
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
PZP, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
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zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 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
**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
-

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.

− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV w/g Wspólnego Słownika Zamówień
34110000-1 samochody osobowe;
50112100-4 usługi w zakresie napraw samochodów;
I. Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do
przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii B+E oraz B96
prawa jazdy dla Zamawiającego
Wymagania techniczno-eksploatacyjne pojazdu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
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II. Serwisowanie według warunków gwarancji w/w pojazdu w okresie: od 2 lat do
okresu zadeklarowanego w ofercie liczonego od daty zakupu.
Wykonawca w okresie zadeklarowanej gwarancji będzie wykonywał na rzecz
Zamawiającego:
1.
2.
3.

przeglądy wynikające z warunków gwarancji, tzw. obowiązkowe przeglądy
gwarancyjne (roczny przebieg pojazdu wynosi do 20 tys. km);
dokonywał napraw gwarancyjnych.
drobne usługi serwisowe (np. wymiana żarówki, uzupełnienie oleju silnikowego,
płynu chłodzącego, itp.) Zamawiający będzie wykonywał we własnym zakresie.

Uwaga: specyfika użytkowania pojazdu nie ma wpływu na warunki gwarancji
Wszelkie koszty związane z realizacją oferowanej gwarancji należy wliczyć w cenę oferty.
4) Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie:
1. dostawa pojazdu do 90 dni od daty podpisania umowy.
2. serwisowanie w terminie określonym w ofercie od daty dostawy pojazdu.
5) Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Zamawiający za warunek konieczny udziału w postępowaniu uważa zapewnienie przez
Wykonawcę autoryzowanego przez producenta serwisu pojazdu zaproponowanego w
ofercie w Koszalinie lub okolicy (do 10km od Koszalina). Zamawiający zażąda
oświadczenia od Wykonawcy o posiadaniu autoryzowanego przez producenta serwisu
pojazdu zaproponowanego w ofercie w Koszalinie lub okolicy (do 10km od Koszalina)
wraz z podaniem adresu, dni i godzin pracy punktu serwisowego - załącznik nr 3.
Ponadto o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP oraz
spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 PZP.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się w oparciu o
dokumenty i oświadczenia załączone do oferty.
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający będzie żądał:
1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2. Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu autoryzowanego przez producenta serwisu
pojazdów zaproponowanych w ofercie w Koszalinie lub okolicy (do 10km od
Koszalina) wraz z podaniem adresu punktu serwisowego - załącznik nr 3.
3. Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 PZP - załącznik nr 4.
4. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 PZP - załącznik nr 5.
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5. Na podstawie art. 24 ust. 11 każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej : www.zord.pl zakładka "zamówienia
publiczne" informacji „z otwarcia ofert” (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ),
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią
załącznika 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. W przypadku oferty wspólnej
(konsorcjum) składa to oświadczenie każdy z jej uczestników. Uwaga –
oświadczenie/wypełniony załącznik nr 5 nie należy składać do oferty. Aby było
skuteczne, należy je złożyć dopiero po otwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) załącznik 11 do niniejszej SIWZ.
7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej. Zamawiający w
celu usprawnienia wymiany dokumentów i oświadczeń dopuszcza drogę poczty
elektronicznej (skanowane dokumenty). Zamawiający wymaga niezwłocznego (nie później
niż 3 dni od daty otrzymania dokumentu w formie elektronicznej) potwierdzenia w formie
pisemnej dokumentów i oświadczeń przekazywanych elektronicznie.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Wojciech Daszyński tel. 94 346-29-21 kom. 664-121-550
Anna Szank tel. 94 346-29-21 kom. 530-691-929
w godz. 10:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.

Adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie
ul. Mieszka I 39
75-124 Koszalin,
mail: zord@zord.pl
tel./fax 94 346-29-21
8) Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9) Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10) Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
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Oferta ma być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, wartości pieniężne
mają być wyrażane w polskich złotych (PLN). Oryginalne dokumenty wystawione w
języku innym niż polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem.
Ofertę należy przygotować w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Przetarg na dostawę
pojazdu ZORD - nie otwierać przed 17.01.2019r.. godz. 10:15.
Oferta musi zawierać:
1. Formularz ofertowy w całości wypełniony wg załączonego wzoru - załącznik nr 1
2. Wymagania techniczno eksploatacyjne - załącznik nr 2;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu autoryzowanego przez producenta serwisu
pojazdów zaproponowanych w ofercie w Koszalinie lub okolicy (do 10km od
Koszalina) wraz z podaniem adresu punktu serwisowego - załącznik nr 3.
5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 PZP - załącznik nr 4.
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 PZP - załącznik nr 5.
7. Oświadczenia o zgodności parametrów oferowanego pojazdu z warunkami SIWZ załącznik nr 6;
8. Deklarację Zgodności Producenta dla dodatkowego pedału STOP oraz tablicy „L”
9. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - załącznik nr 7;
10. Projekt umowy - załącznik nr 8;
11. Wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanego pojazdu;
12. Informacja w formie opisu (katalogi) wraz ze szczegółowymi parametrami
technicznymi i użytkowymi oferowanego pojazdu;
13. Szczegółowe warunki gwarancji oferowanego pojazdu;
14. Odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres przedmiotowy.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy;
15. Oświadczenie o informacjach stanowiących tajemnicę wykonawcy w trybie art.8 ust.3
PZP - jeżeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę wykonawcy w
rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.
/tj. z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419)/, to należy to wyraźnie zastrzec
w załączniku nr 9 (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i
zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności);
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być podpisane przez wykonawcę lub
pełnomocnika, a kolejne strony parafowane. Strony oferty i załączników muszą być
ponumerowane i podpisane przez wykonawcę lub pełnomocnika.
Wszelkie poprawki, zmiany, skreślenia zawarte w ofercie muszą być dokonane w sposób
czytelny oraz parafowane przez wykonawcę lub pełnomocnika.
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11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego (pok. Nr 14, I piętro) osobiście lub
za pośrednictwem firm realizujących przesyłki. Zamawiający uznaje, że oferta została
złożona w terminie, jeżeli wpłynie do sekretariatu Zamawiającego do 17.01.2019r. do
godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala nr 5 na parterze) w dniu
17.01.2019r. o godz. 10:15.
3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, bez jej
otwierania.
12) Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis oznaczeń z wzorów w poniższej tabeli:
C - punkty za cenę
S - punkty za spalanie w cyklu miejskim, wartości do wzoru w tabeli poniżej będą brane ze
świadectwa homologacji
G - punkty za gwarancję, gwarancja liczona w latach powyżej 2 (np. dostawca daje trzy lata
gwarancji, do obliczeń zostanie wzięta wartość 1)
E - punkty za zużycie energii, Zamawiający dokona oceny w tym kryterium na podstawie
oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty o zużyciu energii w cyklu
mieszanym/łączonym w MJ/km, zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów
homologacyjnych
D - punkty za kryterium emisji dwutlenku węgla (CO2), Zamawiający dokona oceny w tym
kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty o
wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym / łączonym podanym w g/km
zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych
Z - punkty za kryterium emisja zanieczyszczeń, w tym: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów, Zamawiający dokona oceny w tym kryterium na podstawie oświadczenia
Wykonawcy złożonego w formularzu oferty o wielkości łącznej emisji tlenków azotu (NOx),
węglowodorów (THC) i cząstek stałych podanym w g/km, zmierzonym wg procedury
ustalonej dla celów badań homologacyjnych
Kryterium

Waga
kryterium
[w %]

Liczba punktów w danym kryterium liczona w/g wzoru
poniżej

Cena (C)

60%

Najniższa cena spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------ x 60%
Cena badanej oferty

Spalanie (S)

5%

Najniższe spalanie spośród złożonych ofert
S = ------------------------------------------------ x 5%
Spalanie badanej oferty

Gwarancja (G)

20%

Okres gwarancji badanej oferty
G = ------------------------------------------------ x 20%
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
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Zużycie Energii (E)

5%

Emisja dwutlenku
węgla (D)

5%

Emisja
zanieczyszczeń (Z)

5%

E

Najniższe zużycie energii ze złożonych ofert
= ----------------------------------------- x 5%
Zużycie energii z badanej oferty

D

Z

Najniższa emisja dwutlenku węgla
ze złożonych ofert
= ----------------------------------------- x 5%
Emisja dwutlenku węgla z badanej oferty
Najniższa emisja zanieczyszczeń
ze złożonych ofert
= ----------------------------------------- x 5%
Emisja zanieczyszczeń ze złożonej oferty

Łączną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów przyznanych w poszczególnych
kryteriach (C+S+G+E+D+Z).
Wynik końcowy z w/w wzoru zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
zasadami zaokrąglania.
13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający ustala dwa kryteria wyboru oferty
C - (60%) punkty za cenę
S - (5%) punkty za spalanie w cyklu miejskim, wartości do wzoru w tabeli poniżej będą brane
ze świadectwa homologacji
G - (20%) punkty za gwarancję, gwarancja liczona w latach powyżej 2 (np. dostawca daje
trzy lata gwarancji, do obliczeń zostanie wzięta wartość 1)
E - (5%) punkty za zużycie energii, Zamawiający dokona oceny w tym kryterium na
podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty o zużyciu energii w
cyklu mieszanym/łączonym w MJ/km, zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów
homologacyjnych
D - (5%) punkty za kryterium emisji dwutlenku węgla (CO2), Zamawiający dokona oceny w
tym kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty o
wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym / łączonym podanym w g/km
zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych
Z - (5%) punkty za kryterium emisja zanieczyszczeń, w tym: tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów, Zamawiający dokona oceny w tym kryterium na podstawie
oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty o wielkości łącznej emisji tlenków
azotu (NOx), węglowodorów (THC) i cząstek stałych podanym w g/km, zmierzonym wg
procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę z najwyższą liczbą punktów obliczoną
w/g wzorów określonych w tabeli w punkcie 12:
CENAOFERTY = C+S+G+E+D+Z
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
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1) jest niezgodna z PZP;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o :
1) 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,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej pkt 14) pkt 1 na stronie
internetowej wskazanej w niniejszej siwz.
3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną (konsorcjum), została wybrana,
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera SIWZ wraz załącznikami oraz projekt
umowy - załącznik nr 8.
17) Wspólne ubieganie się wykonawców.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy prawa i wszelkie zapisy SIWZ wraz z załącznikami dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 1.
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4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
18) Wykonawcy zagraniczni.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6. ppkt.1
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
2. Dokumenty, o którym mowa w pkt. 1 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis zamieszczony w pkt. 2 dotyczący
terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
19) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI. Środki ochrony prawnej PZP.

20) Informacje dodatkowe.
1. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3. zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
4. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. adres poczty elektronicznej do porozumiewania się stron: zord@zord.pl
6. zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych
7. zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
8. zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu
9. zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust 4
10. zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.
11. w przypadku wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający
żąda złożenia przez podwykonawców:
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a. Oświadczenie podwykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 PZP
b. Oświadczenie podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie
art. 24 PZP

zatwierdzam
04.01.2019.
Eugeniusz Romanów
Dyrektor ZORD Koszalin
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