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DEFINICJE 

Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia definicje mają następujące 

znaczenie: 

„Zamawiający”  –  Agencję Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna, 

„SIWZ”  –   niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

„Ustawa”  –  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), 

„Umowa/Wzór Umowy”  –  umowa zawarta w sprawie Zamówienia objętego 

Postępowaniem, 

„Postępowanie”   –  postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie niniejszej SIWZ,  

„Wykonawca”  –  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę 

w Postępowaniu lub zawarła Umowę, 

„Zamówienie”  –  zamówienie publiczne, którego udzielenie jest 

przedmiotem Postępowania, 

„RODO” – rozporządzenie 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). 

1. Dane Zamawiającego, w tym adres poczty elektronicznej i strony internetowej 
Zamawiającego. 

1.1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

ul. Świętojerska 9 

00-236 Warszawa 

NIP: 5213374690 

REGON 140391839 

KRS 0000249823, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

www.armsa.pl 

biuro@armsa.pl  

1.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ARM/05/2020.  

http://www.armsa.pl/
mailto:biuro@armsa.pl
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Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 

2. Tryb udzielenia zamówienia i inne informacje ogólne. 

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
i następne Ustawy. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7 Ustawy. 

2.3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

2.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

2.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

2.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny samochodów (3 szt.), na potrzeby 
operowania siecią IDM z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na 
koniec umowy leasingu. 

3.2. Kody CPV:  

- 34110000-1 Samochody osobowe 
- 34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe 
- 34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła 

- 34113200-4 - Samochody poruszające się po każdej nawierzchni 

- 66114000-2 - Usługi leasingu operacyjnego 
- 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe  
 

3.3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: 

3.3.1. Część 1 – leasing operacyjny samochodu dostawczego o pojemności silnika min. 
1900 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec umowy 
leasingu; 

3.3.2. Część 2 – leasing operacyjny samochodu dostawczego o pojemności silnika min. 
1200 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec umowy 
leasingu; 

3.3.3. Część 3 – leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV o pojemności silnika 
min. 1900 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec 
umowy leasingu. 

3.4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia został określony 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia. 

4.1. Termin realizacji zamówienia w odniesieniu do każdej części zamówienia wynosi 36 miesięcy 
od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy. Wydanie przedmiotu leasingu 
w odniesieniu do każdej części zamówienia powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia 
podpisania umowy. Szczegółowe postanowienia w zakresie terminu realizacji zamówienia 
zostały określone we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 
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4.2. Miejsce realizacji zamówienia zostało wskazane we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik 
nr 8 do SIWZ. 

5. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w Postępowaniu:  

5.1.1. posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa tego 
warunku; 

5.1.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie 
określa tego warunku; 

5.1.3. posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe tj.:  

5.1.3.1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizowali co najmniej jedną dostawę, obejmującą leasing operacyjny 
samochodu: 

5.1.3.1.1. w odniesieniu do Części I – dostawczego, o wartości nie mniejszej niż 
100 000,00 zł brutto 

5.1.3.1.2. w odniesieniu do Części II – dostawczego, o wartości nie mniejszej niż 
80 000,00 zł brutto 

5.1.3.1.3. w odniesieniu do Części III – osobowego, o wartości nie mniejszej niż 
60 000,00 zł brutto 

5.2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej części, Zamawiający 
nie dopuszcza wskazywania tych samych dostaw na potwierdzenie spełniania warunków, 
o których mowa w punktach 5.1.3.1.1. – 5.1.3.1.3 SIWZ, w stosunku do różnych części 
zamówienia.  

5.3. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część, powinien 
spełniać odrębnie wymogi dla każdej części.  

5.4. Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca zamieszcza informację o tych 
podmiotach w oświadczeniu potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SIWZ). 

5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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.  

5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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5.8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

5.9. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.10. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia: 

5.10.1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Żaden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia nie 
może podlegać wykluczeniu z Postępowania. 

5.10.2. Warunki udziału w postępowaniu określone powyżej zostaną uznane za spełnione, jeżeli 
będzie je spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub 
wszyscy Wykonawcy łącznie. 

5.10.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy, 

5.10.4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 

5.11. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu potwierdzającym, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i dokumentach, jakie 
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
z Postępowania oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. 

6. Podstawy wykluczenia. 

6.1. Z Postępowania wyklucza się: 

6.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy); 

6.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 
(art. 24 ust. 1 pkt 13 lit a) – d) Ustawy): 

6.1.2.1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

6.1.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), 

6.1.2.3. skarbowe, 

6.1.2.4. o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

6.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 6.1.2. (art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy); 

6.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 
ust. 1 pkt 15 Ustawy); 

6.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów (art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy); 

6.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 
ust. 1 pkt 17 Ustawy); 

6.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy); 

6.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy); 

6.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych 
(art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy), 

6.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) (art. 24 ust. 1 pkt 21 
Ustawy);  

6.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy); 

6.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy); 

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy z Postępowania wyklucza się również:  

6.2.1. 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. poz. 978, z późn. 
zm.) 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) (art. 24 ust. 5 pkt 1 
Ustawy); 
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6.2.2. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest  
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności (art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy).  

6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie pkt 6.3. powyżej. 

6.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje 
w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania.  

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jakie należy dołączyć do oferty oraz 
na wezwanie Zamawiającego. 

7.1. Do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załączniki nr 1 do SIWZ 
Wykonawca załącza: 

7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ), 

7.1.2. wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz 
z ofertą informacje lub dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

7.1.3. stosowne pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie do 
udzielenia pełnomocnictwa, 

7.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, 

7.1.5. oświadczenie Wykonawcy zawierające wskazanie marki samochodu, modelu, wersji 
oraz roku produkcji oraz parametry techniczne pojazdu i wyposażenie potwierdzające, 
że oferowany model pojazdu spełnia wymagania określne w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, zgodnie z wzorem załącznika do formularza oferty pn. „Specyfikacja 
techniczna samochodu”. 
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7.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego, 
z uwzględnieniem treści punktu 7.12. 

7.3. Zobowiązanie sporządzone przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca oraz stosowne pełnomocnictwa, powinny zostać złożone w oryginale. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty może być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także oświadczenia 
potwierdzające, że nie podlegają one wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące tych podmiotów. 

7.5. Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, należy sporządzić pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej. 

7.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
sporządzone w formie pisemnej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału, oraz 
brak podstaw do wykluczenia. 

7.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w Postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 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. 

7.9. 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. 

7.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Ustawy. 

7.11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 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, to jest: 

7.11.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa 
w punkcie 5.1.3.1. SIWZ: 

7.11.1.1. Wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzonego zgodnie ze wzorem 
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zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykaz dostaw powinien zawierać 
informację o wartości, przedmiocie, datach wykonania dostaw, a także 
podmiotach, na rzecz których dostawy były wykonane. Każda z dostaw 
wskazywana w Wykazie dostaw powinna zawierać jednoznaczne określenie 
części zamówienia, w stosunku do której potwierdza spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu (np. „dostawa wskazywana na potwierdzenie 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3.1.1. 
SIWZ, odnoszącego się do Części I zamówienia – leasing operacyjny 
samochodu dostawczego o pojemności silnika min. 1900 ccm”).  

7.11.1.2. Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz 
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. 

7.11.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania: 

7.11.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) Ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

7.11.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

7.11.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

7.11.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczeniem 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 – wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 
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7.11.2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

7.11.2.6. 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; 

7.11.2.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 6 do SIWZ. 

7.12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

7.13. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu na adres wskazany w pkt 8.1. SIWZ lub adres poczty elektronicznej 
wskazany w pkt 8.2. SIWZ. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
Ustawy, albo przez podwykonawcę, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 
z nich dotyczą.  

7.14. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów, o których mowa w punkcie 7.11.2. SIWZ.  

7.15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz.1126 z późn. zm). 

7.16. W przypadku Wykonawca mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zastosowanie ma § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz.1126 z późn. zm.). 

7.17. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Wykonawcy powinni kierować do Zamawiającego wszelką 
korespondencję (w tym także oferty) za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub 
dostarczać osobiście na adres: 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

ul. Świętojerska 9 

00-236 Warszawa. 

8.2. Zamawiający dopuszcza wzajemne przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
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18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. 
Zm.), chyba że co innego stanowią przepisy prawa lub niniejsza SIWZ. Osobami 
upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym 
Postępowaniem są: Jarosław Dąbrowski – j.dabrowski@armsa.pl, Adresy poczty 
elektronicznej wskazane w zdaniu poprzedzającym są jednocześnie adresami właściwymi 
do przekazywania przez Wykonawców Zamawiającemu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy zachowaniu formy pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza także przesyłanie wszelkich pism i oświadczeń drogą elektroniczną, 
na adresy poczty elektronicznej wskazane w pkt 8.2 SIWZ powyżej (z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 7.1., 7.3. oraz 7.5. SIWZ). 

8.4. Zamawiający zaleca, aby korespondencja kierowana do Zamawiającego za pośrednictwem 
poczty elektronicznej zawierała w tytule wiadomości numer referencyjny postępowania, 
którego dotyczy. 

8.5. Forma pisemna wymagana jest pod rygorem nieważności dla niżej wymienionych czynności: 

8.5.1. złożenie oferty, 

8.5.2. zmiana oferty,  

8.5.3. powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, 

8.6. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, z zastrzeżeniem pkt 7.1., 7.3., 7.5. SIWZ,  mogą zostać 
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sposób wskazany 
w pkt 8.1. SIWZ lub na adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktowania się 
z Wykonawcami, wskazany w pkt 8.2. SIWZ.  

8.7. Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy żądanie potwierdzenia doręczenia oświadczenia 
lub dokumentu przekazanego pocztą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania 
korespondencji.  

8.8. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument pocztą 
elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji.  

8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania) 
zamieszczona zostanie na stronie pod adresem: http://armsa.bip.org.pl/?tree=przetarg 

8.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisie art. 38 ust. 4, 4a i 6 Ustawy. 

9. Wadium.   

9.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

mailto:j.dabrowski@armsa.pl
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10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

11. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

11.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść złożonej 
oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.2. Za termin przekazania oferty i innych dokumentów lub oświadczeń składanych z ofertą 
przyjmuje się termin ich doręczenia Zamawiającemu.  

11.3. Oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ  musi zostać 
przekazana Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej na adres wskazany w punkcie 
8.1. SIWZ. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. O ile nie wynika to z  innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 
upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być złożone wraz z ofertą 
w formie pisemnej w oryginale lub w notarialnej kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

11.4. Oferta oraz załączniki składane wraz z ofertą: 

11.4.1. Formularz oferty (wzór formularza określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ). 

11.4.2. Inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 7.1. SIWZ. 

11.5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 
właściwe pełnomocnictwo, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych 
do oferty. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w formie pisemnej lub w notarialnej kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.6. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 
zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do 
reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia 
Umowy. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w formie pisemnej lub w notarialnej kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.7. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością 
określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie 
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów 
i danych, do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie. Dokumenty zawierające 
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawcy zobowiązani są załączyć 
wraz z ofertą, a jego nazwie powinny towarzyszyć określenia jasno wskazujące na intencje 
Wykonawcy, np. „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których Wykonawca nie podjął działań 
przedstawionych w zdaniach poprzednich, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu 
do których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub 
decyzji organów administracji publicznej niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań 
opisanych w zdaniu poprzednim. 

11.9. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, składane nie później niż wraz z ofertą, powinno 
zawierać uzasadnienie uznania tych informacji za prawnie chronioną tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że w stosunku do 
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zastrzeżonych informacji spełnione zostały wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1010). 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca 
lub dostarczać osobiście na adres: 

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

ul. Świętojerska 9 

00-236 Warszawa 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa 
i adres) oraz zaadresować jak poniżej: 

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa 

„Oferta w postępowaniu pn. „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) 
samochodów na potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/052020” 

nie otwierać przed dniem 6 listopada 2020 r., godz. 10:00 

12.2. Termin składania ofert upływa dnia 6 listopada 2020 r. o godz. 10.00. W przypadku złożenia 
przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie. 

12.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12.4. Wycofanie oferty przez Wykonawcę następuje poprzez wysłanie na adres, o którym mowa 
w punkcie 12.1., oświadczenia o wycofaniu oferty sporządzonego w formie pisemnej, 
opatrzonego podpisem przez osobę upoważnioną. 

12.5. Zmiana oferty przez Wykonawcę następuje poprzez wysłanie na adres, o którym mowa 
w punkcie 12.1., oświadczenia o zmianie oferty sporządzonego w formie pisemnej, 
opatrzonego podpisem przez osobę upoważnioną. 

12.6. Otwarcie ofert nastąpi 6 listopada 2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. 
Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, pokój nr 7. 

12.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie Zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę i adres 
siedziby Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące zaoferowanej 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

12.8. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

13.1. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich brutto. 

13.2. Cena ofertowa wyrażona w złotych polskich wraz z podatkiem VAT powinna obejmować 
wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
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13.3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując 
zaokrągleń według zasad matematycznych. 

13.4. Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia, przedstawiona przez Wykonawcę 
w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, winna być wyliczona w ten 
sposób, że cena netto zostanie powiększona o wartość należnego podatku od towarów 
i usług, będzie stanowić cenę ofertową brutto za realizację zamówienia.  

14. Kryteria oceny ofert. 

14.1. Oferty spełniające wymagania SIWZ będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny 
ofert: 

14.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w każdej z części zamówienia Wykonawcy, 
który przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (najwyższa 
łączna liczba uzyskanych punktów) w odniesieniu do poszczególnych  części. Wszystkie 
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie 
z zasadami matematycznymi). Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta 
wynosi 100 punktów. 

14.3. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający w odniesieniu do kryteriów i ich wag 
w każdej części zamówienia będzie posługiwał się następującym wzorem:  

S = C + GP + GM 

gdzie:  

S – łączna liczba uzyskanych punktów w danej części zamówienia;  

C – liczba punktów przyznana w kryterium „Cena brutto” (z uwzględnieniem wagi kryterium) 
obliczona wg zasad określonych w pkt 14.4. poniżej;  

GP – liczba punktów przyznana w kryterium „Deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości 
na perforację nadwozia” (z uwzględnieniem wagi kryterium) obliczona wg zasad określonych w pkt 
14.5. poniżej. 

GM – liczba punktów przyznana w kryterium „Deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości 
na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne” (z uwzględnieniem wagi kryterium) 
obliczona wg zasad określonych w pkt 14.6. poniżej. 

14.4. Punkty w ramach kryterium C – Cena brutto, zostaną przyznane Wykonawcom zgodnie ze 
wzorem przedstawionym poniżej. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać 
w ramach powyższego kryterium wynosi 90 punktów. 

𝑪 =
𝑪𝒏
𝑪𝒐

∙ 𝟗𝟎 

gdzie: 

Cn – najniższa cena wśród ofert podlegających ocenie,  

Co – cena w badanej ofercie, 

Kryterium  Opis Waga (%) 

C Cena brutto 90  

GP 
Deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości 

na perforację nadwozia 
5 

GM 
Deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości 

na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne 

5 
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Pod pojęciem ceny rozumie się cenę ofertową brutto za realizację zamówienia wskazaną 
w formularzu oferty dla danej części zamówienia, sporządzonym według wzoru zawartego 
w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

14.5. Punkty w ramach kryterium GP – „Deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości 
na perforację nadwozia” zostaną przyznane Wykonawcom na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy zawartego w formularzu oferty, sporządzonym według wzoru zawartego 
w Załączniku nr 1 do SIWZ, w zakresie deklarowanego okresu obowiązywania gwarancji 
jakości na perforację nadwozia, której obowiązywanie zapewni Wykonawca w oferowanym 
pojeździe, zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 
8 do SIWZ. Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane zgodnie 
z następującymi zasadami: 

14.5.1. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 8 lat – 0 punktów; 

(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 8 lat spowoduje 
odrzucenie oferty wykonawcy!) 

14.5.2. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 9 lat –1 punkt; 

14.5.3. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 10 lat – 2 punkty; 

14.5.4. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 11 lat – 3 punkty; 

14.5.5. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 12 lat – 4 punkty 

14.5.6. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 13 lub więcej lat – 5 punktów; 

14.5.7. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach powyższego kryterium 
wynosi 5 punktów. 

14.5.8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu obowiązywania gwarancji jakości 
innego, niż 8, 9, 10, 11, 12, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w punkcie 14.5.1. 
i 14.5.6. SIWZ, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres wskazany 
powyżej w punktach 14.5.1. – 14.5.5. SIWZ, zrównując do dołu do najbliższej liczby lat, 
od których zależy przyznanie punktów. Przykładowo, gdy Wykonawca zaoferuje okres 
obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 11 lat i 6 miesięcy, Zamawiający przyjmie, 
że Wykonawca zaoferował 11 lat obowiązywania gwarancji jakości i przyzna takiej ofercie 
3 punkty. 

14.6. Punkty w ramach kryterium GM – „Deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości 
na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne” zostaną przyznane 
Wykonawcom na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu oferty, 
sporządzonym według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ, w zakresie 
deklarowanego okresu obowiązywania gwarancji jakości na podzespoły mechaniczne, 
elektryczne i elektroniczne, której obowiązywanie zapewni Wykonawca w oferowanym 
pojeździe, zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 
8 do SIWZ. Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane zgodnie 
z następującymi zasadami: 

14.6.1. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 24 miesięcy – 0 punktów; 

(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 24 miesięcy 
spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy!) 

14.6.2. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 36 miesięcy –1 punkty; 

14.6.3. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 48 miesięcy – 2 punkty; 

14.6.4. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 60 miesięcy – 3 punkty; 

14.6.5. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 72 miesięcy – 4 punkty 

14.6.6. Okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 73 lub więcej miesięcy – 5 punktów; 
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14.6.7. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w ramach powyższego kryterium 
wynosi 5 punktów. 

14.6.8. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu obowiązywania gwarancji jakości 
innego, niż 24, 36, 48, 60 lub 72 miesiące, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w punkcie 
14.6.1. i 14.6.6. SIWZ, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres 
wskazany powyżej w punktach 14.6.1. – 14.6.5. SIWZ, zrównując do dołu do najbliższej 
liczby miesięcy, od których zależy przyznanie punktów. Przykładowo, gdy Wykonawca 
zaoferuje okres obowiązywania gwarancji jakości wynoszący 59 miesięcy, Zamawiający 
przyjmie, że Wykonawca zaoferował 48 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości 
i przyzna takiej ofercie 3 punkty. 

14.7. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

14.8. W przypadku pojawienia się w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej, oczywistej omyłki 
rachunkowej, Zamawiający poprawi je i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

14.9. Zamawiający poprawi również i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

14.10. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli ofertę.  

15. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie 
później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w Postępowaniu 
zostanie złożona tylko jedna oferta. 

15.2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

15.3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących 
wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny przedłożyć dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów przekazanych w ramach niniejszego Postępowania. 

15.5. Wykonawca wskaże banki i numery rachunków, na jakie mają być przekazywane 
świadczenia pieniężne należne stronom Umowy. 

15.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia Postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.1. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 
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18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
Postępowania. 

18.1. 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 przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa 
w Dziale VI Ustawy.  

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

18.2.1. określenia warunków udziału w Postępowaniu; 

18.2.2. wykluczenia odwołującego z Postępowania; 

18.2.3. odrzucenia oferty odwołującego; 

18.2.4. opisu przedmiotu zamówienia; 

18.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Odwołanie wnosi się w terminie:  

18.3.1. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;  

18.3.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;  

18.3.3. 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

18.5. 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.  

18.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane 
są w art. 198a -198g Ustawy. 

18.7. Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Ustawy Pzp. 

19. Zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa Ustawy). 

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi Postępowanie zgodnie z art. 24aa Ustawy, 
co oznacza, iż 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. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w Postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

20. Podwykonawstwo. 

20.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
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20.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawców części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

20.3. Wykonawca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania 
podwykonawców, z których pomocą wykonuje umowę, jak również za działania i zaniechania 
podwykonawców, którym powierza wykonanie Umowy.  

20.4. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia podwykonawcom, powinien 
wskazać w formularzu oferty, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane. 

21. Załączniki. 

Załącznik nr 1 –  Formularz oferty wraz z załącznikiem „Specyfikacja techniczna samochodu”;  

Załącznik nr 2 –  Wykaz dostaw; 

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy, tytułem środka 

zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niezaleganiu o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); 

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 

Załacznik nr  8- Wzór Umowy; 

Załącznik nr 9 –  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szt. 3; 

Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna RODO. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM”,  

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU NA – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) 

samochodów na potrzeby operowania siecią IDM”,  

ZNAK: ARM/05/2020 

 

Dane wykonawcy: 

 

Nazwa:  ............................................................................................................ 

 

   ............................................................................................................ 

 

Siedziba:  ............................................................................................................ 

    

Numer telefonu: ..................................... Numer faks:.................................................. 

 

Adres e-mail:  ..................................... 

 

Numer REGON: ..................................… Numer NIP:.................................................. 

 

Osoba do kontaktu: …………………………… tel.: …………..……..………………… 

 

adres e-mail  …………..……..………………… 
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1. Oferujemy dostawę samochodu1: 
W zakresie Części I Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1900 ccm): [wypełnia Wykonawca]]  
 
W zakresie Części II Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1200 ccm): [wypełnia Wykonawca] 
 
W zakresie Części III Zamówienia (leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV 
o pojemności silnika min. 1900 ccm): [wypełnia Wykonawca]  
 

2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę2: 
 
W zakresie Części I Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1900 ccm): 
 
a) Całkowita cena netto:  PLN (słownie:   ) 

 
b) Stawka i kwota podatku VAT: stawka  %, kwota:   PLN (słownie:  ) 

 
c) Całkowita cena brutto:   PLN (słownie:   ) 
 
W zakresie Części II Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1200 ccm): 
 
a) Całkowita cena netto:  PLN (słownie:   ) 

 
b) Stawka i kwota podatku VAT: stawka  %, kwota:   PLN (słownie:  ) 

 
c) Całkowita cena brutto:   PLN (słownie:   ) 
 
W zakresie Części III Zamówienia (leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV 
o pojemności silnika min. 1900 ccm): 
 
a) Całkowita cena netto:  PLN (słownie:   ) 

 
b) Stawka i kwota podatku VAT: stawka  %, kwota:   PLN (słownie:  ) 

 
c) Całkowita cena brutto:   PLN (słownie:   ) 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych we 
Wzorze Umowy. 

 
4. Deklarowany okres gwarancji3: 

 
W zakresie Części I Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1900 ccm): 
 

 
1 Należy wskazać markę samochodu, model, wersję oraz rok produkcji. Należy wypełnić w odniesieniu do 
Części Zamówienia, w stosunku do których Wykonawca składa ofertę. Jeżeli Wykonawca nie składa oferty w 
stosunku do którejś części zamówienia, należy przekreślić. 
2 Należy wypełnić w odniesieniu do Części Zamówienia, w stosunku do których Wykonawca składa ofertę. 
Jeżeli Wykonawca nie składa oferty w stosunku do którejś części zamówienia, należy przekreślić. 
3 Należy wypełnić w odniesieniu do Części Zamówienia, w stosunku do których Wykonawca składa ofertę. 
Jeżeli Wykonawca nie składa oferty w stosunku do którejś części zamówienia, należy przekreślić. 
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a) Deklarowany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia: …….. lat, zgodnie 
z zapisami punktu 14.5. SIWZ; 

 
(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 8 lat spowoduje 
odrzucenie oferty wykonawcy! Gwarancja jakości powinna spełniać także inne wymogi 
określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej Części Zamówienia) 
 
b) Deklarowany okres gwarancji jakości na podzespoły mechaniczne, elektryczne 

i elektroniczne: …….. miesięcy, zgodnie z zapisami punktu 14.6. SIWZ. 
 
(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 24 miesięcy 
spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy! Gwarancja jakości powinna spełniać także inne 
wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej Części 
Zamówienia) 
 
W zakresie Części II Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1200 ccm): 
 
a) Deklarowany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia: …….. lat, zgodnie 

z zapisami punktu 14.5. SIWZ; 
 
(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 8 lat spowoduje 
odrzucenie oferty wykonawcy! Gwarancja jakości powinna spełniać także inne wymogi 
określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej Części Zamówienia) 
 
b) Deklarowany okres gwarancji jakości na podzespoły mechaniczne, elektryczne 

i elektroniczne: …….. miesięcy, zgodnie z zapisami punktu 14.6. SIWZ. 
 
(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 24 miesięcy 
spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy! Gwarancja jakości powinna spełniać także inne 
wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej Części 
Zamówienia) 

 
W zakresie Części III Zamówienia (leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV 
pojemności silnika min. 1900 ccm): 
 
a) Deklarowany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia: …….. lat, zgodnie z 

zapisami punktu 14.5. SIWZ; 
 
(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 8 lat spowoduje 
odrzucenie oferty wykonawcy! Gwarancja jakości powinna spełniać także inne wymogi 
określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej Części Zamówienia) 
 
b) Deklarowany okres gwarancji jakości na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne: …….. miesięcy, zgodnie z zapisami punktu 14.6. SIWZ. 
 
(Uwaga! Zaoferowanie okresu obowiązywania gwarancji jakości poniżej 24 miesięcy 
spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy! Gwarancja jakości powinna spełniać także inne 
wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej Części 
Zamówienia) 

 
5. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia w części (zakresie), 

dotyczącej: 
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Zakres Firma (nazwa) podwykonawcy 

  

  
 

(Wykonawca określa odpowiedni zakres wraz z podaniem firm (nazwy) podwykonawców albo 

pozostawia tabelę bez wypełnienia jeżeli nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia 

podwykonawcy/com). 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami)  

i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych.  

 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 

tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na warunkach 

określonych we Wzorze Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 
9. W związku z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:  

 

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*;  

 

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług*, w związku z tym: 

Oświadczamy, że następujące świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego:   

………………………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca wpisuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; gdy nie dotyczy – pozostawia 

bez wypełnienia).  

Wartość wskazanych powyżej dostaw bez podatku VAT wynosi: ……….……… zł.  

10. Oświadczam, że: 

 

a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1, wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

Postępowaniu. 

 

b) nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.* 

* niewłaściwe skreślić. 

 

 
1 rozporządzenie 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). 
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11. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego Postępowania należy kierować na: 

Imię i nazwisko   

Instytucja   

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
12. Dokumenty zawarte na stronach (lub w dokumentach o nazwie) ......................... 

......................... zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym 

uczestnikom Postępowania; w załączeniu do oferty przedstawiamy uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wykazujące wszystkie przesłanki określone w art. 

11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1419 z późn. zm.),  

(wypełnić jeśli dotyczy): 

 

13. Pod groźbą odpowiedzialności w przepisach Kodeksu Karnego oświadczamy, że załączone 

do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

14. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu 

2. ………………………………………………………………..……………..………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………. 
podpis 
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Załącznik do Formularza Oferty  

 

Specyfikacja techniczna samochodu1 

 

 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby 

operowania siecią IDM”,  

znak sprawy: ARM/05/2020 
 

 

 

W zakresie Części I Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1900 ccm) oferujemy: 

 

Marka: 
Model i wersja: 
Rok produkcji:  
 
Tabela (zgodnie z OPZ dla Części I Zamówienia) 

 
Opis  

SPEŁNIA 
(TAK) 
NIE 

SPEŁNIA 
(NIE) 

OPIS DODATKOWY 

DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj pojazdu/nadwozia samochód dostawczy     

2. Ilość miejsc siedzących 3     

3. Rok produkcji 2019 lub 2020     

4. Rodzaj paliwa ON     

5. Moc maksymalna silnika nie mniej niż 150KM     

6. Skrzynia biegów Manualna min. 6-stopniowa     

7. Napęd FWD     

8. Pojemność zbiornika Min. 70l     

9. Pojemność silnika/rodzaj Min 1900 ccm/wysokoprężny, turbodoładowany     

10. Wymiary (długość całkowita) 5300 mm – 5600 mm     

11. Objętość przestrzeni ładunkowej za 
przegrodą [m3] 

6,00 – 7,00 
    

12. Ładowność brutto [kg] 950-1100     

12. Emisja CO2 (g/km) 
min. 150; max. 180 

(spełniające wymagania normę emisji spalin Euro 6.2 
(wg. NEDC)     

 
 

 
1 Należy wskazać  markę samochodu, model, wersję oraz rok produkcji a także parametry techniczne pojazdu 
i wyposażenie. Wykonawca wpisuje w tabelę wymagane informacje w przeznaczonych do tego miejscach 
a w pozostałym zakresie potwierdza TAK/NIE.W rubryce „Opis dodatkowy” należy wskazać oferowaną przez 
Wykonawcę wartość odpowiednią dla danej pozycji, potwierdzającą spełnianie wymogu. Należy wypełnić 
tabele w odniesieniu do części zamówienia, w stosunku do których wykonawca składa ofertę. Tabele 
w odniesieniu do części zamówienia, w stosunku do których Wykonawca nie składa zamówienia, 
należy przekreślić. 
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Opis 

SPEŁNIA 
(TAK) 

NIE SPEŁNIA 
(NIE) 

OPIS DODATKOWY 

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

1.    Wzmocniony alternator i akumulator     

2.    Poduszka powietrzna – kierowcy     

3.    Poduszka powietrzna – pasażera z przodu     

4.    System ABS – z elektronicznym podziałem siły hamowania oraz elektronicznym 
układem stabilizacji toru jazdy     

5.    System kontroli pasa ruchu (wraz z systemem koncentracji kierowcy) 
    

6.    Układ wspomagania awaryjnego hamowania     

7.    Czujniki parkowania – tył i przód     

8.    Elektryczny układ wspomagania kierownicy     

9.    System ułatwiający ruszanie pod górę     

10.Tempomat     

11.Reflektory ksenon lub LED oraz światła LED do jazdy dziennej     

12.Światła przeciwmgielne – przednie ze statycznym doświetlaniem zakrętów 
    

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

1.    Klimatyzacja      

2.    Drzwi – odsuwane drzwi boczne po prawej stronie     

3.    Drzwi – tylne drzwi dwuskrzydłowe     

4.    Szyby – przednie, sterowane elektrycznie z funkcją otwierania/zamykania 
jednym naciśnięciem przycisku     

5.    Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie oraz 
eliminujące martwe pole     

6.    Elektrycznie ogrzewana przednia szyba     

7.    Gniazdo zasilania – 2x12V     

8.    Podgrzewana przednia szyba     

9.    Automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania     

10.Modem     

11.Radio cyfrowe DAB z kolorowym ekranem dotykowym min. 8”     

12.Bluetooth ze sterowaniem głosowym     

13.Min 1xUSB, odczyt MP3, Apple CarPlay, Android Auto     

14.Kamera cofania     

15.Sterowanie radiem z kierownicy     

16.Fotel kierowcy – regulacja odcinka lędźwiowego     

17.Podgrzewanie foteli     

18.Fotel pasażera – podwójny z unoszonym siedziskiem     

19.Podłokietnik kierowcy     

20.System Centralnego zamka     

21.Immobilizer     

22.Komplet gumowych dywaników     

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

1.    Koło zapasowe z obręczą stalową pełnowymiarowe     

2.    Ciemna tapicerka materiałowa     

3.    Przetwornica napięcia 230V     

4.    Oświetlenie przestrzeni ładunkowej     

5.    Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu     

6.    Zestaw zabezpieczający przestrzeń ładunkową     

PERSONALIZACJA 

1.    Felgi aluminiowe min. 15”     

2.    Zamki zdalnie sterowane z dwoma pilotami     

3.    Lakier metalizowany w odcieniach: grafit, srebrny lub szary     

4.    Spalinowa nagrzewnica w części ładunkowej     

5.    Hak holowniczy     
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W zakresie Części II Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego 
o pojemności silnika min. 1200 ccm) oferujemy: 
 
Marka: 
Model i wersja: 
Rok produkcji:  
 
Tabela (zgodnie z OPZ dla Części II Zamówienia) 

Opis 

SPEŁNI
A (TAK) 

NIE 
SPEŁNI
A (NIE) 

OPIS 
DODATKOWY 

DANE TECHNICZNE     

1. Rodzaj pojazdu/nadwozia samochód dostawczy     

2. Ilość miejsc siedzących 2 lub 3     

3. Rok produkcji 2019 lub 2020     

4. Rodzaj paliwa ON     

5. Moc maksymalna silnika nie mniej niż 120KM     

6. Skrzynia biegów Manualna min. 6 stopniowa     

7. Napęd FWD lub AWD     

8. Pojemność zbiornika Min. 60l     

9. Pojemność silnika/rodzaj 
Min 1200 ccm/wysokoprężny, 

turbodoładowany     

10. Wymiary (długość całkowita) 4600 mm – 4900 mm     

11. Objętość przestrzeni ładunkowej za przegrodą 
[m3] 

3,00 – 4,00 
    

12. Ładowność brutto 650-750     

12. Emisja CO2 (g/km) 
min. 130; max. 160 

(spełniające wymagania normę emisji spalin 
Euro 6.2 (wg. NEDC)     

 

Opis 

SPEŁNIA 
(TAK) 

NIESPEŁNIA 
(NIE) 

OPIS DODATKOWY 

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

1.    Poduszka powietrzna – kierowcy     

2.    Poduszka powietrzna – pasażera z przodu     

3.    Sygnalizacja hamowania awaryjnego (automatyczne 
błyskanie światłami STOP podczas gwałtownego hamowania)     

4.    System ABS – z elektronicznym podziałem siły 
hamowania oraz elektronicznym układem stabilizacji toru 
jazdy     

5.    Układ wspomagania awaryjnego hamowania     

6.    Czujniki parkowania – tył     

7.    Elektryczny układ wspomagania kierownicy     

8.    System ułatwiający ruszanie pod górę     

9.    Tempomat     

10.Reflektory halogenowe     

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

1.    Klimatyzacja     

2.    Szyby – przednie, sterowane elektrycznie z funkcją 
otwierania/zamykania jednym naciśnięciem przycisku     
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3.    Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane     

4.    Gniazdo zasilania – 12V z przodu     

5.    Automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania     

6.    Przednie lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów     

7.    Radio cyfrowe DAB z kolorowym ekranem dotykowym 
min. 6”     

8.    Bluetooth ze sterowaniem głosowym     

9.    Min 2xUSB, odczyt MP3, Apple CarPlay, Android Auto     

10.Kamera cofania     

11.Sterowanie radiem z kierownicy     

12.Fotel kierowcy – regulacja odcinka lędźwiowego     

13.System Centralnego zamka     

14.Immobilizer     

15.Komplet gumowych dywaników     

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

1.    2 kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamykania     

2.    Koło zapasowe z obręczą stalową     

3.    Ciemna tapicerka materiałowa     

4.    Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu     

5.    Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie     

6.    Drzwi tylne dwuskrzydłowe     

7.    Zaczepy mocowania ładunku     

PERSONALIZACJA 

1.    Felgi aluminiowe min. 16”     

2.    Podwójny fotel pasażera     

3.    Lakier metalizowany w odcieniach: grafit lub srebrny     

4.    Wzmocnione oświetlenie przedziału ładunkowego LED     

5.    Hak holowniczy     

 
W zakresie Części III Zamówienia (leasing operacyjny samochodu osobowego typu 
SUV o pojemności silnika min. 1900 ccm) oferujemy: 
 
Marka: 
Model i wersja: 
Rok produkcji:  
 
Tabela (zgodnie z OPZ dla Części III Zamówienia) 

opis 

SPEŁNIA 
(TAK) 

NIE SPEŁNIA 
(NIE) 

OPIS DODATKOWY 

DANE TECHNICZNE 

1. Rodzaj pojazdu/nadwozia samochód osobowy/SUV     

2. Ilość miejsc siedzących 5     

3. Rok produkcji 2019 lub 2020     

4. Rodzaj paliwa ON     

5. Moc maksymalna silnika nie mniej niż 190 KM     

6. Skrzynia biegów Automatyczna min. 7 stopniowa     

7. Napęd AWD     

8. Pojemność zbiornika Min. 60l     
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9. Pojemność silnika/rodzaj Min 1900 ccm/wysokoprężny, turbodoładowany     

10. Wymiary (długość całkowita) 4300 mm – 4650 mm     

11. Emisja CO2 (g/km) 
min. 140; max. 165  

spełniające wymagania normę emisji spalin Euro 
6.2     

 

Opis 

SPEŁNIA 
(TAK) 

NIE SPEŁNIA 
(NIE) 

OPIS DODATKOWY 

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

1.    Poduszka powietrzna – kierowcy     

2.    Poduszka powietrzna – pasażera z przodu     

3.    Poduszki powietrzne – boczne kierowcy i pasażera (chroniące klatkę 
piersiową i miednicę)     

4.    Poduszki powietrzne – kurtyny powietrzne w pierwszym, drugim rzędzie 
    

5.    System ABS – z elektronicznym podziałem siły hamowania oraz 
elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy     

6.    System kontroli pasa ruchu (wraz z systemem koncentracji kierowcy)     

7.    System monitorowania ciśnienia w oponach     

8.    Czujniki parkowania wraz z kamerami – tył i przód     

9.    Elektryczny układ wspomagania kierownicy     

10.System ułatwiający ruszanie pod górę oraz stabilizacji toru jazdy i stabilności 
na zakrętach     

11.System zapobiegający kolizjom     

12.Inteligentny tempomat adaptacyjny     

13.Reflektory adaptacyjne LED     

14.Światła przeciwmgielne – przednie ze statycznym doświetlaniem zakrętów 
    

15.System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją 
ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony 

    

16.Hamulec elektryczny postojowy     

17.Ogranicznik prędkości     

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU 

1.    Klimatyzacja – dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury     

2.    Oświetlenie LED     

3.    Szyby – przednie oraz tylne sterowane elektrycznie z funkcją 
otwierania/zamykania jednym naciśnięciem przycisku     

4.    Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie     

5.    Gniazdo zasilania – 12V z przodu oraz w bagażniku     

6.    Podgrzewana przednia szyba     

7.    System wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i 
prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego 

    

8.    Automatyczna zmiana świateł drogowych na mijania     

9.    Bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego     

10.Modem GSM     

11.Radio cyfrowe DAB z kolorowym ekranem dotykowym min. 6”     

12. Wyświetlacz na tablicy zegarów min. 4”     

13.Bluetooth ze sterowaniem głosowym     

14.Min 1xUSB, odczyt MP3, Apple CarPlay, Android Auto     

15.Sterowanie radiem z kierownicy     

16.Fotele ogrzewane – tył i przód wraz z kierownicą     

17.Fotel kierowcy – elektroniczna regulacja w 10-ciu kierunkach wraz z regulacją 
odcinka lędźwiowego     

18.Fotel pasażera – ręczna regulacja położenia wraz z regulacją odcinka 
lędźwiowego     

19.Podłokietnik kierowcy     

20.Przyciemnione szybu w tylnej części pojazdu     
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21.System Centralnego zamka z kluczem elektronicznym     

22.Immobilizer     

23.Komplet dywaników podłogowych     

24.Head-Up     

25.Elektryczne i bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika     

WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE 

1.    Koło zapasowe z obręczą stalową     

2.    Ciemna tapicerka skórzana     

3.    Przetwornica napięcia 230V     

4.    Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu     

5.    Automatyczne ściemniające się lusterko wsteczne     

PERSONALIZACJA 

1.    Felgi aluminiowe min. 18”     

2.    Lakier metalizowany w odcieniach: grafit lub srebrny     

3.    Dodatkowy system alarmowy     

4.    Lusterka boczne w kolorze nadwozia     
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Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz dostaw 

 
 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 

 

(Dane Wykonawcy) 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 
Wykaz wykonanych dostaw  

 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma i adres Wykonawcy) 

 
 
Oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy następujące dostawy: 
 

Lp. 

Przedmiot dostawy 
potwierdzający 

spełnienie warunku z 
pkt 5.1.3.1. SIWZ 

Podmiot, na 
rzecz którego 
zrealizowana 
była dostawa 

Wartość 
dostawy 

Data wykonania 
(miesiąc/rok) 

Część 
zamówienia, 

której dotyczy 
dostawa 

1.      

2.   
 

 
 

3.   
 

 
 

 
 
W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane 
należycie. 
 
             
        ……………………. 
 podpis 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 

 

(Dane Wykonawcy) 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy 

dotyczące spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia 

z Postępowania 

 

 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma i adres Wykonawcy) 

 

I. Warunki udziału w Postępowaniu 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.1. 

SIWZ w odniesieniu do: 

1) Części I Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego o pojemności silnika 

min. 1900 ccm); 

2) Części II Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego o pojemności silnika 

min. 1200 ccm); 

3) Części III Zamówienia (leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV 

o pojemności silnika min. 1900 ccm).1 

 
1Należy skreślić pozycje dla części zamówienia, w odniesieniu do których Wykonawca nie składa oferty. 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt 5.1. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

II. Przesłanki wykluczenia z Postępowania 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
……………………. 

podpis 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

(Dane Wykonawcy) 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o wydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

 

 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma i adres Wykonawcy) 
 

oświadczam(y), że wobec Wykonawcy: 

□ nie wydano* prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne 

□ wydano* prawomocny wyrok sądu/ostateczną decyzję administracyjną** o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
i w załączeniu przekazujemy dokumenty potwierdzające: 

- dokonanie płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami** 

- zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.** 
………………………..……………………………………………………………………… 

 

……………………. 
podpis 

 * w polu wyboru należy zaznaczyć właściwe 
** niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 

(Dane Wykonawcy) 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

 
 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 
................................................................................................................................................
.... 
 
................................................................................................................................................
.... 
 
................................................................................................................................................
.... 

(nazwa /firma i adres Wykonawcy) 
 

oświadczam(y), że wobec Wykonawcy: 

□ nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne,  

□ orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego, zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

 
 

……………………. 
podpis  

* w polu wyboru zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 

(Dane Wykonawcy) 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785) 
 
 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 
................................................................................................................................................
.... 
 
................................................................................................................................................
.... 
 
................................................................................................................................................
.... 

(nazwa /firma i adres Wykonawcy) 
 

oświadczam(y), że Wykonawca: 

□   nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 

□  zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 

 
 

 

……………………. 
podpis 

* w polu wyboru należy zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 

(Dane Wykonawcy) 

……………..…………………. 

(Miejscowość i data) 
 

 

 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej1 

 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma i adres Wykonawcy) 

 

 

Niniejszym, po zapoznaniu się z listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w Postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oświadczamy, że 

* nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) z żadnym z tych 
Wykonawców  
* należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) z następującymi 
Wykonawcami: 
…………………………………………………………………………………………………………
……......  
 
 

……………………. 
Podpis 

 
1 Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.  
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby 

operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 
Wzór Umowy 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby 

operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 
 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby 

operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
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 2016 r., str. 1 z późn. 

zm.), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju 

Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza 

S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

„Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby 

operowania siecią IDM” znak sprawy: ARM/05/2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu 

wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania; 

4. 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. 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; 

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

RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) 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. 

 


