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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, 

 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645228, 
NIP 7831749000, REGON 365658047, wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00 zł, 

 e-mail: wfr@wfr.org.pl   

strona www: http://www.wfr.org.pl 

2. Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w ust. 1. 

Miejsce składania i otwarcia ofert wskazano w Rozdziale XI SIWZ. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniżej kwoty 209.000 
euro. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem 
„SIWZ”. 

3. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 
zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OZNACZENIEM WYNIKAJĄCYM  
ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

1. Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy 2 (dwóch) nowych i 2 (dwóch) używanych 
samochodów osobowych wyprodukowanych odpowiednio w roku 2018 i nie wcześniej niż w 2016 
roku na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej SIWZ, SOPZ oraz we Wzorze umowy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy oraz 
w Załączniku nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby (osób) wykonującej (wykonujących) 
następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: koordynacja wykonania 
umowy (opiekun umowy). 

Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego 
w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności określone 
w Rozdziale III ust. 4 SIWZ na podstawie umowy o pracę (dokumentacja zatrudnienia). W trakcie 
wykonywania Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

http://www.wfr.org.pl/
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lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności określone w Rozdziale III ust. 4 SIWZ w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby (imię i nazwisko) zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) kopia umowy przedłożona do wglądu powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922), to jest w szczególności 
bez adresów, PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

34110000-1 samochody osobowe 

34113000-2 pojazdy z napędem na 4 koła 

34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 

6. Zamawiający informuje, że:  

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  

5) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   

7) postępowanie prowadzone jest w języku polskim.   

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jako wynajmujący oddaje Zamawiającemu jako najemcy samochody do używania na czas 
oznaczony, tj. 36 miesięcy dla samochodów, opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, liczony dla każdego samochodu 
indywidualnie od dnia protokolarnego przekazania każdego z samochodów Zamawiającemu, 
z zastrzeżeniem że przekazanie wszystkich, w pełni sprawnych i odpowiadających wymaganiom 
niniejszego zamówienia oferty Wykonawcy samochodów nastąpi nie wcześniej niż 2 marca 2018 roku 
i nie później niż 15 kwietnia 2018 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej 
lub zawodowej (art. 22d ustawy Pzp), tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym 
również należycie wykonuje co najmniej jedną usługę najmu samochodu lub samochodów 
osobowych o wartości usługi co najmniej 200 000,00 zł brutto. 
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2. Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale VI cz. A ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ.  

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. W celu wykazania niepodleganiu wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych  
w Rozdziale VI cz. A ust. 3 pkt 1 – 3 SIWZ. 

VI.  DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz podwykonawców należy 
przedstawić tylko w formie oryginału, natomiast dokumenty inne niż przedmiotowe oświadczenia 
należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia 
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje forma oryginału albo uwierzytelniona 
notarialnie kopia. 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2  
do SIWZ (składane razem z ofertą); 

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – 
będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). 

2. Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI cz. A ust. 1 pkt 2 SIWZ są:  

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadkach, gdy dokumenty, o których mowa powyżej zawierać będą kwoty wyrażone w innej 
walucie niż polski złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału  
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w postępowaniu przeliczy podane kwoty na polskie złote (z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich 
NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu 
innych danych finansowych. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów, w oparciu o które zostanie 
dokonana ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia: 

1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22  ustawy Pzp – zgodnie  
z Załącznikiem nr 3 do SIWZ (składane razem z ofertą), 

2) aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę) (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona), 

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

B. Dodatkowo, poza dokumentami wymaganymi od Wykonawcy zgodnie z niniejszym Rozdziałem  
do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;  

2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, do oferty należy 
dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2, 3, 4 i 5 SIWZ, 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast oryginał dokumentu 
wadialnego (gwarancja lub poręczenie) należy złożyć w sposób zgodny z Rozdziałem VIII 
ust. 8 SIWZ przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania ofert. 

3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania 
w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają 
z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie 
oryginału albo w formie uwierzytelnionej notarialnie kopii, 

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w Rozdziale V ust. 1 SIWZ 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 – zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ).  

C. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolności innych podmiotów, opisanej w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 



 7 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje wynikające z § 9 ust. 1 

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), dalej jako „rozporządzenie”, które określają w szczególności:  

✓ zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

✓ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

✓ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

✓ czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zrealizuje te usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

 

3) W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 
te zdolności są wymagane.  

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.   

D. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (Załącznik nr 3 
do SIWZ). 

E. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają 
pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający 
będzie kierował do pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
(Załącznik nr 2, 3 oraz 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie 
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

F. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących wszelkich 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). 

G. Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej 
do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
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H. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO, Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ponadto formę porozumiewania się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej), przy czym w ten sposób przesłane 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny zostać potwierdzone pisemnie. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, dokumenty, oferta, w tym jej uzupełnienia, 
poprawienia, wyjaśnienia, o których mowa w art. 26 ust. 2f i ust. 3 ustawy Pzp, pod rygorem 
nieważności, muszą zostać złożone w formie pisemnej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

- w sprawach merytorycznych wyjaśnień udziela: 

Piotr Łykowski,  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

tel. 61 671 71 88, w godzinach 800 – 1500 (od poniedziałku do piątku),  

email: piotr.lykowski@wfr.org.pl                    

 - w sprawach formalnych wyjaśnień udziela:  

Jacek Wielgus, 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

tel. 61 671 71 76, w godzinach 800 – 1500 (od poniedziałku do piątku),  

email: jacek.wielgus@wfr.org.pl   

3. Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane zgodnie z formą przewidzianą w ust. 1 z adnotacją: 
„Zapytania – Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego 
Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku  
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
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9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę treści Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZACE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 776,00 zł (słownie: siedem tysięcy 
siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania 
ofert. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda 
wniesienia wadium w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawców. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, 
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).  

4. Uwaga: dokument gwarancji, poręczenia winien zawierać warunki zapłaty wadium 
Zamawiającemu (okoliczności utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:   

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy; 

4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp,  
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

5. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. Oddział 32 w Poznaniu, o numerze 91 1090 2590 0000 
0001 3401 0067. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione 
skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „ Wadium - „Najem 
długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”. 
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8. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2 pkt. 2, 3, 4 i 5 jest 
oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Wielkopolski 
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61- 754 Poznań  
z oznaczeniem, iż dotyczy przetargu pn. „Najem długoterminowy samochodów osobowych 
na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”, złożony 
w sekretariacie, pok. 1, VI piętro, wejście A, ul. Szyperska 14 w Poznaniu, przed upływem terminu 
wyznaczonego na dzień składania ofert. 

9. Kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 8, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 

10. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, 
o których mowa wyżej w ust. 3 pkt 1 do 5. 

11.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

12. Wykonawca składa z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną  
za zgodność z oryginałem.  

13. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 
ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie Zamawiającego oraz 
obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w 
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde 
wezwanie Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez wykonawcę. Gwarancje i poręczenia muszą obejmować okres związania 
ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy nie będzie spełniony któregokolwiek ze wskazanych 
powyżej wymogów, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i odrzuci ofertę 
Wykonawcy.  

14. Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie 
zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

15. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

18. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty  
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

19.  W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a oraz ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy; 

4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,  
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
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mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

20. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli 
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. W niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o której mowa w ust. 2, 
nie powoduje utraty wadium. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym, sporządzić trwałym środkiem pisarskim.  

3. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonej 
„za zgodność z oryginałem”. Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału 
lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  
na język polski.  

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Oferta winna zawierać, co najmniej następujące informacje: 

1) dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon, e-mail), 

2) przedmiot oferty, 

3) cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu oferty (w tym podatek VAT) podaną w polskich 
złotych; cena brutto (to jest z podatkiem VAT) powinna obejmować wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia, 

4) wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podanie firm podwykonawców, 
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5) szczegółowy wykaz załączonych dokumentów. 

Ofertę należy przygotować na (lub w oparciu o) formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 
nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów ww. wzoru. Zapis ten 
dotyczy również pozostałych załączników do SIWZ, które stanowią wzory wymaganych 
dokumentów. 

7. Poprawki w ofercie lub jej załącznikach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby (osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

8. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się, aby każda  
ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez wykonawcę lub osobę (osoby) 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez 
Wykonawcę w formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ powinny być 
czytelne. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca 
powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 

11. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem szczegółowo wskazanym 
w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej SIWZ oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy - 
zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

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

13. Wszystkie załączniki do SIWZ (w tym także Wzór umowy) stanowią integralną część niniejszej 
SIWZ. 

14. Oferta, tzn. Formularz Ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być 
podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana 
do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić 
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania 
i zaciągania zobowiązań finansowych. 

15. Oferty nieodpowiadające wymogom określonym w ustawie oraz niespełniające wymagań 
ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 

16. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty,  
na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest podać w ofercie odpowiednią informację 
oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa,  
w nieprzejrzyste opakowanie z dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowią wyłącznie informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp. 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. 

17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  
w celu zachowania ich poufności. 
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres: 

 Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

wejście A, VI piętro, sekretariat, pok. 1 

w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r. do godziny 11.00. 

Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

 Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

wejście A, VI piętro, sekretariat, pok. 1 

z dopiskiem:  

„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego „Najem długoterminowy samochodów osobowych 
na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu”. 
Nie otwierać przed godziną 11.30 dnia 20 grudnia 2017 r.”  

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana”  
lub „wycofanie” oferty. 

3. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca umieszcza dokumenty zawierające zmienioną 
treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w ust. 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 11.30   
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście A, VI piętro. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwieraniu ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia.   

7. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i 
warunków płatności.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.    

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom określonym 
w ustawie oraz spełniają warunki określone w SIWZ. 

2. Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową 
realizacją niniejszego zamówienia, musi uwzględniać wymagania SIWZ i być wyliczona  
na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 SIWZ, 
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a także wymagań określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Cena oferty winna być przedstawiona w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do SIWZ. 

4. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

5. W ofercie należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto realizacji zamówienia  
(z podatkiem VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.   

7. Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy 
z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.  

8. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku. 

9. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 

10. Cena jest wartością ryczałtową.   

11. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia,  
a płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór załączono do SIWZ.  

12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

13. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp). 

14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt  
w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). 

15. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  

w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu określonych w art. 90 ust. 1 pkt 

1 – 5 ustawy Pzp. 

16. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 
ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
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istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 
o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

17. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  
z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 

XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony 

w oparciu o następujące kryteria: 

 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 60% 

2. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego 30% 

3. 

Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu 

kilometrów bez względu na rodzaj wynajmowanego 

samochodu w okresie obowiązywania umowy 

10% 

 

 

1. Cena (C) – 60%, maksymalna liczba punktów: 60 

   Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

Cn 

C = ------------ x 60 

Cbo 

gdzie:    

    C – liczba punktów w kryterium „Cena” 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert, 

Cbo – cena brutto badanej oferty. 

 

2. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego (CzR) – 30%, maksymalna liczba 

punktów: 30  

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego to czas, w którym Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu miejsce i termin podstawienia samochodu do wykonania usługi serwisowej. 

Przez zgłoszenie serwisowe rozumie się każdą czynność serwisową (naprawczą – naprawy 

bieżące) z wyjątkiem likwidacji szkód komunikacyjnych. 

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego nie był 

dłuższy niż osiem godzin (pod rygorem odrzucenia oferty), licząc od momentu przekazania 

przez Zamawiającego takiego zgłoszenia. 

W ramach tego kryterium (CzR), oferty będą ocenione w taki sposób, że Zamawiający 

przyzna następującą ilość punktów: 

a) za zaoferowany czas reakcji do dwóch godzin od przekazania zgłoszenia 

Zamawiającego: 30 pkt, 
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b) za zaoferowany czas reakcji do czterech godzin od przekazania zgłoszenia 

Zamawiającego: 15 pkt, 

c) za zaoferowany czas reakcji do ośmiu godzin od przekazania zgłoszenia 

Zamawiającego: 0 pkt. 

3. Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu kilometrów bez względu  na rodzaj 

wynajmowanego samochodu w okresie obowiązywania umowy (O) – 10%, maksymalna 

liczba punktów: 10. 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

On 

O = ------------ x 10 

Obo 

gdzie:    

O – liczba punktów w kryterium „Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu 

przebiegu kilometrów bez względu na rodzaj wynajmowanego samochodu” 

(dalej: Opłata), 

On – najniższa Opłata ofertowa brutto spośród badanych ofert, 

Obo – Opłata brutto badanej oferty. 

 

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba 

punktów stanowić będzie całkowitą oceną punktową oferty (L).  

Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów 

zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

L = C + CzR + O 

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łączną we wszystkich kryteriach) liczbę punktów 

(L). 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XIV. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 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, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
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- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

5. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 
Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 
Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz 
wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.  

 

XVI. WZÓR UMOWY 

1. Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ, stanowiący integralną część SIWZ. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XVII. ZMIANA UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy: 

1) uległy zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) stawki podatkowe bądź jakiekolwiek inne 

należności publicznoprawne wpływające na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego – w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Zamawiającego i wykazać 

zaistnienie zmiany oraz wykonać przedmiot Umowy za inną, odpowiednio zmienioną cenę 

(uwzględniającą wysokość zmiany), niż wskazana w Umowie;  

2) zaistniały następujące okoliczności, wskazane w § 7 ust. 4 Wzoru umowy: W przypadku, gdy 

Samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można doprowadzić do stanu 

pierwotnego lub w przypadku jego utraty, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru umowy, zastąpi tenże Samochód innym 

samochodem o tej samej klasie, jak klasa samochodu zastępowanego, wyprodukowanym 

co najmniej w tym samym roku co samochód zastępowany oraz o parametrach techniczno-

użytkowych nie gorszych niż wskazany Samochód w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego konieczności najmu innego samochodu. W takim przypadku Umowa nie 

wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy 

Samochód, a ulega zmianie. W tych okolicznościach do samochodu, o którym mowa w § 7 ust. 

4 Wzoru umowy, będą miały zastosowanie postanowienia umowy, które miałyby zastosowanie 

w stosunku do Samochodu, który został zastąpiony. 
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XVIII. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp). 

2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp):  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): w terminie 5 dni od dnia przesłania 
informacji (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.   

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp) 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.  

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5 ustawy Pzp). 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania (art. 180 ust. 3 ustawy Pzp). 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (art. 180 ust. 4 ustawy Pzp). 

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(art. 180 ust. 5 ustawy 
Pzp). 

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu (art. 198a ustawy Pzp). 

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę w całości lub w części (art. 198c 
ustawy Pzp). 

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się 
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198b ustawy Pzp).  

 


