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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 
DOSTAWĘ

42  SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

I ODDZIAŁU TERENOWEGO W SIERADZU

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ
KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH

NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  USTAWY Z DNIA 29
STYCZNIA 2004 r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH

Zatwierdzam

Dyrektor  

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Łodzi

Piotr Romek

Łódź, dn. 04.05.2020 r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, 94-406  Łódź, ul. Nowy Józefów 52

Nr NIP 725-16-58-858, Regon 471696235 Telefony: (42)  637-31- 96, fax (42) 678-10-37

Adres e-mail: zamowienia.publiczne@word.lodz.pl

Nr konta: Bank BGK Oddział w Łodzi

      83 1130 1163 0014 7158 3320 0001

II. Opis procedury zamówienia.  

1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z   2019 r.  poz. 1843), zwanej dalej PZP, dla zamówień, których
wartość usług nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro. 

2. Zamawiający zastosuje „procedurę odwróconą”, o której  mowa w art.  24aa ustawy PZP,   a  więc
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy
PZP. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
w skrócie „SIWZ", mają zastosowanie przepisy PZP oraz przepisy wykonawcze. 

5. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  stronie  internetowej  www.word.lodz.pl wraz  ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu  4.03.2020r.

6. Przepisy regulujące:
6.1. czynności  podejmowane  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców  w  postępowaniu   o
udzielenie zamówienia publicznego:

6.1.1. ustawa z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz.
1843);

6.1.2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); 

6.1.3. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj.  Dz.U.2019
poz.1010); 

6.1.4. rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126) – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6.1.5. rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016r.  w  sprawie  protokołu
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.2016 poz.1128); 
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6.1.6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości  zamówień
publicznych  (Dz.U. 2019 r. poz. 2453)

6.1.7. Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  w  sprawie  kwot
wartości  zamówień oraz konkursów, od których jest  uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 poz. 2450)
6.1.8. ustawa z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 178.). 

6.2. dotyczące przedmiotu zamówienia i stanowiące element jego opisu:

6.2.1 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  roku  w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016
r. poz. 2022)

6.2.2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28 czerwca 2019 roku w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i  uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) i posiadać odpowiednią adnotację
w dowodzie  rejestracyjnym lub dokumencie stwierdzającym dopuszczenie  samochodu do
ruchu, a gdyby normy w danym zakresie uległy zmianie to pojazdy zostaną dostosowane do
znowelizowanych norm

6.2.3 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2019 poz.341).
7. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jej załącznikach jest mowa o: 

7.1. Zamawiającym  –  należy  przez  to  rozumieć  Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  
w Łodzi; 

7.2. Oddziale  Terenowym  -  należy  przez  to  rozumieć  Oddział  Terenowy  WORD  w  Łodzi  
w Sieradzu przy ul. 3 maja 7.

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot  postępowania  stanowi  najem,  bez  limitu  kilometrów,  42   sztuk  fabrycznie  nowych

samochodów  osobowych,  z  pakietem  ubezpieczeń  OC/AC/NNW/Assistance  przeznaczonych  do
egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem.

2. Umowa zawarta będzie na okres czterech lat od dnia pierwszej dostawy.
3. Zamawiający  zastrzega  prawo  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  w  całości  lub  części,  

z  zachowaniem  trzy  miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  w  przypadku  wystąpienia  ważnych
powodów  w  szczególności  takiego  zmniejszenia  liczby  osób  egzaminowanych,  które  powoduje
niepełne wykorzystanie przez Zamawiającego pojazdów, stanowiących przedmiot najmu. 

4. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera Specyfikacja
techniczna pojazdu  - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Dostarczane samochody muszą być w dobrym stanie technicznym i wizualnym, kompletne, wolne od
wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.

6. Wykonawca jest  zobowiązany do oznakowania  41 samochodów folią  samoprzylepną, wg opisu i
projektu  załączonego  w  SIWZ  (zał.  nr  2  do  wzoru  umowy,  stanowiącego  zał.  nr  8  do  SIWZ ).
Wykonawca wykonuje powyższe  oznakowania na  własny koszt.
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7. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  samochody  do   siedziby  Zamawiającego  (23  pojazdy
oznakowane  i  1  nieoznakowany)  oraz  do  Oddziału  Terenowego  w  Sieradzu  (18  szt.  pojazdów
oznakowanych).

8. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  odbiór  samochodów  w  przypadku  konieczności  dokonania
naprawy z siedziby Zamawiającego lub Oddziału Terenowego.

9. Wykonawca  jest  obowiązany  dla  każdego  dostarczanego  samochodu  zapewnić  pakiet
ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance na następujących warunkach:

9.1. Ubezpieczenie  NNW  powinno  obejmować  kierującego  i
pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na
każdą osobę

9.2. Z  umowy  ubezpieczenia  autocasco  musi  wynikać,  iż  nie
przechodzą  na  Ubezpieczyciela  roszczenia  przeciwko
Zamawiającemu  i  osobom  przez  niego  uprawnionym  do
korzystania  
z najmowanych pojazdów,

9.3. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  żadne  szkody
powstałe w najmowanym pojeździe,

9.4. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania
umowy  –  Wykonawca  odpowiada  za  zapewnienie  ciągłości
ubezpieczenia,  w  szczególności  zobowiązuje  się  do
terminowego  
i kompletnego opłacania składek,

9.5. Kolejne polisy winny być dostarczane do Zamawiającego na co
najmniej 2 dni robocze  przed upływem okresu  ubezpieczenia. 

10. Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone z pełnym bakiem paliwa.
11. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  cyklicznej  wymiany  opon  z  letnich  na  zimowe  

i z zimowych na letnie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
12. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  wykonywanie  wszelkich  czynności  związanych  

z  serwisowaniem,  przeglądami,  naprawami  dostarczanych  samochodów  niezbędnych  dla  ich
prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Zamawiający
ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, a w szczególności koszt paliwa, płynów do
spryskiwaczy, przepalonych żarówek, naprawy uszkodzonych opon i felg. Wszelkie pozostałe koszty
obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku niesprawności samochodu (wyłączenia z używania ze względu na uszkodzenia, usterki
itp.)  trwającej  dłużej  niż  24  godziny  od  momentu  zgłoszenia  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  samochodu  zastępczego  spełniającego  wszelkie  wymagania
określone w SIWZ na czas dokonania naprawy. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych
opłat z tytułu dostarczenia samochodu zastępczego. 

14. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  zamontowanie   urządzeń  rejestrujących  obraz  i  dźwięk  podczas
egzaminu  praktycznego,  stanowiących  własność  Zamawiającego  Montażu  i  demontażu  urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów dokonuje Zamawiający. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia  co najmniej dwóch samochodów zastępczych, które jest w
obowiązku podstawić wg wskazań  Zamawiającego  do jego siedziby bądź Oddziału Terenowego,  w
przypadku awarii lub kolizji uniemożliwiającej korzystanie z pojazdu.

16. Wskazanie właściwych kodów CPV:    34110000-1 – samochody osobowe
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IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

1. Zamawiający  przewiduje  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego  możliwości
udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 PZP. 

2. Zamówienie  to  polegać  będzie  na  powtórzeniu   podobnych  dostaw,  a  w  szczególności  najmu
samochodów osobowych.

3. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego:
całkowita wartość tego zamówienia wynosi 5 % i została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

VI. Opis  sposobu  przedstawiania  ofert  wariantowych  oraz  minimalne  warunki,  jakim  muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VII. Termin realizacji zamówienia. 

1. Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył  42 samochody w następujących terminach: 

1.1. Do 30 września 2020 r. – 12 samochodów oznakowanych
do siedziby Zamawiającego,

1.2. Do  7  października  2020   r.– 11  samochodów
oznakowanych i 1 samochód nieoznakowany  do siedziby
Zamawiającego,

1.3. Do  14  października  2020  r. –  10  samochodów
oznakowanych  do Oddziału Terenowego,

1.4. Do  21  października   2020  r.–  8  samochodów
oznakowanych do Oddziału Terenowego.

2. Z  powyższych  czynności  zostaną  sporządzone  protokoły
odbioru,   których  wzór  stanowi  Załącznik  nr  1  do  wzoru
umowy.

3. Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat od dnia pierwszej dostawy. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału   w
postępowaniu dotyczące: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika   to
z  odrębnych  przepisów –  Działalność  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, 

1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:   
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę odpowiedzialności
cywilnej,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  500 000,00 zł; 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed
upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym
okresie,   że  wykonał  lub  wykonuje  co  najmniej  1  zamówienie  dotyczące  najmu  samochodów
osobowych przez okres conajmniej  kolejnych 12 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;

2. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  Przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia. 

4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

4.1. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w  Rozdziale VIII  ust. 1
SIWZ na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w  postępowaniu  oraz  na  podstawie  złożonych  wraz  z  ofertą  oświadczeń   i  dokumentów
potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału  w postępowaniu określonych w
Rozdziale IX SIWZ; 

4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  w postępowaniu
metodą spełnia – nie spełnia. 

5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w
art. 24 ust. 1 PZP musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

IX. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ (OCENA WSTĘPNA) 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert  Oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o
których mowa w Rozdziale IX ust. 3.1. SIWZ (art. 24 ust. 1 i 5 PZP) oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Rozdziale IX ust.  3.2. SIWZ w (art. 25a ust. 1 PZP). Ponadto, w przypadku
gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom oświadczenie
będzie potwierdzało brak wobec nich podstaw wykluczenia. 
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1.1. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w celu  wykazania  braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu:  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w
Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 

1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  w postępowaniu (art. 25a
ust. 5 pkt 2) PZP)  zamieszcza informacje o podwykonawcach  w Oświadczeniu, o którym mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie,   o
którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te wstępnie 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. 

1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)–
20) lub ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 7 PZP, 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.  

UWAGA: Powyższego nie stosuje się, 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.  
Ponadto, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) PZP Wykonawca może udowodnić,
że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

Dowody  (self-cleaning),  o  których  mowa  powyżej  Wykonawca  przedstawia   w  Oświadczeniu,  o
którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę. 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

2. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP,  w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86
ust.  5  PZP, każdy  Wykonawca  złoży  Zamawiającemu  Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,   z  wykorzystaniem druku  przedstawionego  w
Załączniku Nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może przedstawić wraz  z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO 
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3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia  wezwie 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 PZP tj.: 

3.1. Dokumenty  dotyczące  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy    
z udziału w postępowaniu: 

3.1.1. Odpis z  właściwego rejestru lub centralnej  ewidencji  i  informacji  o działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 

3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 5 PZP oraz 24 ust. 1
pkt , sporządzone  z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 6 do SIWZ; 

3.2. Dokumenty dotyczące wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których   mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: 

3.2.1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą lub równą niż 500 000,00 zł; 

Jeżeli  dokument  potwierdzający,  że   Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  zawiera  załączniki  stanowiące  jego integralną
część, należy przedłożyć dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. 

Wykonawca,  w  miejsce  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,  może  przedłożyć  inne
odpowiednie  dokumenty  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  nie  może  złożyć  wymaganych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP. 

3.2.2. Wykonawca  składając  ofertę  winien  przedłożyć  wykaz,  w  którym  wskaże,  że  w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,  wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie
dotyczące najmu samochodów osobowych przez okres conajmniej  kolejnych 12 miesięcy, z
podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  sporządzony   z
wykorzystaniem druku przedstawionego w  Załączniku nr 5 do SIWZ oraz załączy dokument
potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,
o których mowa,  są  referencje  bądź  inne dokumenty  wystawione przez podmiot,  na  rzecz
którego  usługi  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 oraz winny uwzględnić wartość zrealizowaną
na dzień wystawienia dowodów potwierdzających zrealizowanie usług z należytą starannością. 

4. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych tj. wykonawców mających siedzibę lub   miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stosuje się do przepisów § 7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

str. 8



5. Forma składania oświadczeń i dokumentów:   

5.1. Oświadczenia,  o których mowa w rozporządzeniu  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach  określonych  w  art.  22a  PZP  oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  są  w
oryginale. 

5.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, inne niż w/w
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.3. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na
którego zdolnościach lub sytuacji  polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które
każdego z nich dotyczą. 

6. Inne dokumenty:   

6.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jednoznacznie wskazujące na uprawnienia
do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wskazane
w dokumencie  rejestracyjnym załączonym do oferty.  Pełnomocnictwo musi  być  złożone  w
oryginale lub poświadczone notarialnie. 

6.2. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są Wykonawcą lub, jeżeli są
oni  wymienieni  z  imienia  i  nazwiska  we  właściwym  rejestrze  jako  osoby  uprawnione  do
reprezentowania Wykonawcy. 

6.3. Szczegółowy  opis  pojazdu,  z  którego  winno  wynikać,  iż  jest  on  zgodny  
z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr  1 do SIWZ

7. Postanowienia  dotyczące  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie   zamówienia.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Konsorcjum /
Spółka Cywilna), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

7.1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanowią  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania   w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oraz  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego.  Upoważnienie  do  pełnienia  takiej  funkcji  wystawione  zgodnie  z  wymogami
ustawowymi,  podpisane  przez  prawnie  upoważnionych  przedstawicieli  każdego   z
Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  winno  być  dołączone  w
oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie do oferty. 

7.2. Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (Oferta winna spełniać łącznie minimalne warunki
dotyczące  Wykonawców  wymienione  w  Rozdziale  IX:  ust.  1,  ust.  2,  ust.  3  SIWZ,  ale
dokumenty,  o  których  mowa w  Rozdziale  IX  ust.  3  pkt  3.1.1.  SIWZ oraz oświadczenia,  o
których  mowa w Rozdziale  IX:  ust.  1,  ust.  2  oraz  ust.  3  pkt  3.1.2.  SIWZ  składa  każdy  ze
Wspólników / Partnerów z osobna. 

7.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. 
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8. Postanowienia dotyczące Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na   zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 PZP:  

8.1. Jeżeli  Wykonawca  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22a  ust.1  PZP
polega  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  PZP,  to
Wykonawca składa wraz z ofertą  w formie oryginału Zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku Nr 7 do SIWZ,
na zasadach określonych w art. 22a PZP do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia oraz w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  
8.1.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
8.1.2. sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; 
8.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
8.1.4. czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych lub
doświadczenia,  zrealizuje  usługi,  których  wskazane  zdolności  dotyczą.  oraz  dokumenty,  o
których mowa w Rozdziale IX ust. 3.1. SIWZ także w odniesieniu do tych podmiotów. 

9. Postanowienia dotyczące dokumentów sporządzonych w języku obcym.    

9.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie  będą brane pod
uwagę przy ocenie ofert. 

10. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych.   

10.1. Wszystkie  dokumenty  złożone  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne  za  wyjątkiem
informacji  zastrzeżonych  jako  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  nie  później  niż   w
terminie składania ofert, przez składającego ofertę. 

10.2. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela w wybrany przez
siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji  i  dokumentów, których jawność wynika  z  innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP. 

 

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

1. Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz.  2188  ze  zm.),  osobiście,  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123
ze zm.). 

str. 10



2. W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawca  winien  posługiwać  się  numerem
sprawy określonym w SIWZ (WORD/DO/2300/4/20). 

3. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w
formie pisemnej, podpisane własnoręcznym podpisem. 

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

5. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz informacje  przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Nowy Józefów
52, 94-406 Łódź.

6. Zawiadomienia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: z  amówienia.publiczne@word.lodz.pl      

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie  po upływie  terminu,  o  którym mowa powyżej,  lub dotyczy  udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.  Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej www  .word.lodz.pl     ,   na której udostępniono SIWZ. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w Rozdziale X ust. 8 SIWZ. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:

11.1. Pani Anna Górska  tel. 42 637 31 96 w sprawach proceduralnych,

11.2. Pan Cezary Łuczak tel. 42 637 31 84 wew. 2020 w sprawach merytorycznych

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, dlatego Wykonawca przystępujący do postępowania

zobowiązany jest do jego wniesienia. 
2. Wadium należy wnieść w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście  tysięcy złotych),   
3. Wadium wnosi  się  przed  upływem terminu  składania  ofert.  Decyduje  data  wpływu środków do

Zamawiającego. 
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych

w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

5.1 pieniądzu – przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi,   na
rachunek  numer: 83 1130 1163 0014 7158 3320 0001  tytułem

„WADIUM- DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA WORD w Łodzi”
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5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

5.3 gwarancjach bankowych; 
5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2020 r.
poz. 299) – dokument należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 205. 

6. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  wnosi  wadium  w  innej  formie  niż  pieniądz  z  treści  złożonego
dokumentu musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
6.1 nazwa  zleceniodawcy  (Wykonawcy),  beneficjanta  gwarancji/poręczenia  (Zamawiającego),

gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib, 
6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

6.3 kwota gwarancji/poręczenia, 

6.4  termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, 

6.5. bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 pkt. 4a. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 

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

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu  zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

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

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 
13.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

13.1.1 odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie, 
13.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
13.1.3. zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

13.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo
zamówień  publicznych,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  dokumentów  lub
oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.  
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25 ust. 1, 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, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy
wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

15. Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawcę,  który  nie  wniósł
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o
którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46
ustawy Prawa zamówień publicznych. 

 

XII. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie terminu związania
ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

3.1. wypełniony Formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem druku stanowiącego Załącznik nr
2  do  SIWZ.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę   w  Formularzu  oferty części
zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i  podania  przez
wykonawcę  firm  podwykonawców  (art.  36  ust.  1  PZP).  Zamawiający  żąda  podania  przez
Wykonawcę  w  Formularzu  oferty nazwy  (firmy)  innych  podmiotów (podwykonawców),  na
których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP. 

3.2. oświadczenie wymienione w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ, z wykorzystaniem druku stanowiącego
Załącznik nr 3 do SIWZ; 
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3.3. pełnomocnictwo  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (jeżeli
dotyczy); 

3.4. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy
złożyć  w  formie  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  –  w  sytuacji,  gdy  ofertę
podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika  z dokumentów
rejestrowych); 

4. Oferta  wraz  ze  stanowiącymi  jej  integralną  część  załącznikami  winna  być  sporządzona  przez
Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 

5. Oferta musi  być napisana w języku polskim. Zaleca się,  aby oferta była napisana na komputerze,
maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną(e)  do  reprezentowania  Wykonawcy  na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty brutto. 

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z  oryginałem kopii  dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Podpis osoby uprawnionej musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

8. Zaleca  się,  aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  ponumerowane  oraz
złączone  w  trwały  (np.  zbindowana,  zszyta  uniemożliwiając  jej  samoistną  dekompletację),  oraz
zawierała spis treści. 

9. Wszelkie naniesione w treści oferty poprawki lub zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp.) muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą ich dokonania. 

10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 PZP. 

11. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętym  opakowaniu  np.  kopercie  bez  uszkodzenia,  gwarantującym
zachowanie  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającym  jej  nienaruszalność  do  czasu  otwarcia,
posiadającą następujące oznaczenie: 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy adres
Wykonawcy 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

Ul. Nowy Józefów 52

94-406   Łódź

Najem samochodów osobowych  – Nie otwierać przed dniem   18.05.2020r. godz. 12:00

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej jak w Rozdziale XIII ust. 11 SIWZ
oraz dodatkowo opisanej napisem  „ZMIANA”. Koperty oznaczone  „ZMIANA” zostaną otwarte przy
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otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
w  kopercie  oznakowanej  jak  w  Rozdziale  XIII  ust.  11  SIWZ oraz  dodatkowo  opisanej  napisem
„WYCOFANIE”. Koperty  oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po
potwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi  ofertami.
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

14. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wcześniejsze  otwarcie  lub  zaginięcie  ofert  nie
oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami SIWZ. 

15. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania
ofert. 

16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

17. Oferta,  której  treść nie będzie odpowiadać treści  SIWZ, z zastrzeżeniem art.  87 ust.  2 pkt  3 PZP
zostanie odrzucona (art.  89 ust.  1 pkt 2 PZP).  Wszelkie niejasności  i  wątpliwości  dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w  Rozdziale X SIWZ.  Przepisy  PZP nie przewidują negocjacji  warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XIV. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Miejsce oraz termin składania ofert.   

1.1. Miejsce oraz termin składania ofert   

Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XIII ust. 11 SIWZ i złożyć w
terminie do dnia 18.05.20 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
ul. Nowy Józefów 52

94-406 Łódź
I piętro pokój nr 205 (sekretariat)

1.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy przesyłką kurierską.  

1.3. Oferty  złożone  po  terminie  do  składania  ofert,  wskazanym  w  Rozdziale  XIV  ust.  1.  SIWZ
zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z zasadami określonymi  w art. 84
ust. 2 PZP. 

2.            Miejsce oraz termin otwarcia ofert.    

Zamawiający publicznie otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu  18.05.20 r. 
o godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
Ul. Nowy Józefów 52
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94.406 Łódź
I piętro pokój nr 203 (sala konferencyjna)

3. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert,  Zamawiający  poda  kwotę,  którą  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z zapisów art. 86 ust. 4 PZP. 

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

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Opis sposobu obliczenia ceny    

1.1. Przy  kalkulacji  ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty,  które
poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia,  zgodnie z zakresem zamówienia
określonym w SIWZ i postanowieniami wzoru umowy stanowiącym  załącznik nr 8 do SIWZ.
1.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  skalkulować  cenę  oferty  tak,  aby  obejmowała
wszystkie  koszty,  jakie  Wykonawca  poniesie  przy  realizacji  zamówienia,  w  tym  w
szczególności koszty:

1.2.1. najmu 42 samochodów oraz należny podatek od towarów i usług VAT.
1.2.2. transportu do siedziby Zamawiającego i Oddziału Terenowego;
1.2.3. wszelkich załadunków i rozładunków;
1.2.4 adaptacji  pojazdu  na  potrzeby  egzaminowania   w  tym  w  szczególności:
dodatkowe  wyposażenie  tj.:  pedały  sterujące  na  miejscu  pasażera,  dodatkowe
lusterka, oznakowanie, dodatkowe kontrolki świateł i kierunkowskazów,
1.2.5. corocznych przeglądów,
1.2.6. ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance przez cały okres trwania umowy,
1.2.7. rejestracji  pojazdu  i  związanego  z  nim  dodatkowego  przeglądu  w  stacji
diagnostycznej 
1.2.8. sezonowej wymiany ogumienia 
1.2.9. oznakowania  41  samochodów   folią  samoprzylepną   wg  załączonego
projektu (zał. nr 2 do wzoru  umowy),
1.2.10. koszty zapewnienia co najmniej dwóch samochodów zastępczych.

1.3. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w Formularzu Oferty, stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ, niezależnie od wchodzących w jej skład części musi być wyrażona w złotych
polskich (PLN) cyfrowo i  słownie z  dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku  z  zachowaniem
zasady zaokrągleń matematycznych. 

2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić z zastrzeżeniem Rozdziału XIII ust.
12 SIWZ. 

3. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty, muszą być wliczone w cenę. 

4. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny,
względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego  (w Formularzu oferty
stanowiącym  Załącznik  nr  2  do  SIWZ),  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u
Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami   o  podatku  od  towarów  i  usług,
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wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w Formularzu oferty,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie
uznawane  jako  informacja,  że  wybór  oferty  Wykonawcy  nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie  z przepisami ustawy o
podatku  od  towarów i  usług  oraz  podatku  akcyzowym  mając  na  względzie  obowiązujące  stawki
podatku VAT w dniu otwarcia ofert. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Dokonując  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  będzie  kierował  się  wyłącznie
następującymi kryteriami oceny ofert: 

1.1.Kryterium: cena oferty    brutto – waga 60 %   

Ocena kryterium „cena oferty brutto” zostanie przeprowadzona na podstawie następującego wzoru: 

C = (Cmin / C bad.) x 100 
gdzie:
C –  ilość punktów przyznana za kryterium „cena ofertowa brutto”, dla każdego  z zadań osobno, dla

Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany; 
Cmin. –  najniższa  cena  ofertowa  brutto  zaoferowana  w  niniejszym  postępowaniu   o  udzielenie

zamówienia, dla każdego z zadań osobno; 
Cbad. –  cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, dla każdego

z zadań osobno; 

1.2.              Kryterium – zużycie paliwa w cyklu miejskim  - waga 20%  
 

Podstawą obliczenia ostatecznej punktacji  w tym kryterium jest  deklarowane przez producentów
oferowanych samochodów zużycie paliwa w cyklu miejskim na przejechanie 100 km:  

 
Z = Zn/Zb x100

Gdzie: 
Zn – najniższe zużycie paliwa samochodu ze złożonych ofert 
Zb – zużycie paliwa przez samochód z oferty badanej. 

1.3.              Kryterium: termin płatności – waga 10 %   

Zamawiający będzie oceniał kryterium „termin płatności” w skali 1–10 pkt 

Punkty za kryterium „termin płatności” zostaną przyznane Wykonawcy zgodnie z poniższą zasadą: 

T = 0 pkt dla Wykonawcy, który w pkt 7 Formularza oferty zaoferuje termin płatności wynoszący 14
dni; 
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T = 5 pkt dla Wykonawcy, który w pkt 7 Formularza oferty zaoferuje termin płatności wynoszący 21
dni;  
T = 10 pkt dla Wykonawcy, który w pkt 7 Formularza oferty zaoferuje termin płatności wynoszący 30
dni; 

Gdzie: T –  ilość punktów przyznana ofercie badanej za kryterium „termin płatności”, 

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w pkt 7 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr
2 do SIWZ,  terminu płatności Zamawiający przyjmuje, iż termin płatności wynosi 14 dni i przydzieli
Wykonawcy 0 pkt za kryterium „termin płatności”. 

1.4.              Kryterium:  średnia emisji dwutlenku węgla – waga 10%  
Podstawą  obliczenia  punktacji  w  kryterium  jest  deklarowane  przez  producentów  oferowanych
samochodów średnia emisji dwutlenku węgla:  

 
E = En/Eb x 100 

Gdzie: 
En  –  najniższa  średnia  emisji  dwutlenku  węgla  spośród  ofert
podlegających ocenie 
Eb – średnia emisja dwutlenku węgla z oferty badanej. 

2. Uzyskana  z  wyliczenia  ilość  punktów,  dla  każdego  Wykonawcy  zostanie  ostatecznie  ustalona  z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

P= C x 0,60  +  Z x 0,20 + T x 0,10 + E x 0,10

P – łączna ilość punktów 

C - ilość punktów przyznane za kryterium cena oferty brutto 

Z – ilość punktów za kryterium zużycie paliwa w cyklu miejskim  

T - ilość punktów za kryterium termin płatności

E - ilość punktów za kryterium  średnia emisji dwutlenku węgla

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  Wykonawcy,  która  spełnia  wszystkie  wymagania
Zamawiającego określone w SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów, dla każdego z zadań osobno. 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim wymaganiom
określonym w PZP  oraz  w niniejszej  SIWZ i  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  w oparciu  o
podane w SIWZ kryteria oceny ofert, dla każdego z zadań osobno. 

2. Zamawiający  informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 PZP
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego
zamówienia będzie musiał: 

4.1. w  przypadku  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się   o
udzielenie  zamówienia  (Konsorcjum  /  Spółka  Cywilna),  są  oni  zobowiązani  przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie
zamówienia  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę/osoby
uprawnioną/-e  do  reprezentowania  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia.  Umowa Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia,  stanowić
będzie  załącznik  do  umowy  głównej.  Zapisy  umowy  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia, nie mogą stać  w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej  pomiędzy  Wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia,  a
Zamawiającym, której projekt stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz z warunkami SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej  umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach. Zmiany umowy.

1. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  niniejszego  zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Umowa może podlegać zmianie w drodze aneksu podpisanego przez Strony w przypadku:
2.1. gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy.
2.2. ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT,  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  podlega
automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku
obowiązującej  w  chwili  powstania  obowiązku  podatkowego.  W  takim  przypadku  wysokość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W
takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy, nawet jeśli opóźnienie będzie
następstwem  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  jeżeli  łącznie  zostaną  spełnione
poniższe warunki:
3.1. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  najpóźniej  na  14  dni  przed  upływem  terminu
wykonania umowy o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym;
3.2. Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania  umowy;  na który  Zamawiający wyrazi
zgodę.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie
sytuacją  finansową  Zamawiającego  lub  warunkami  organizacyjnymi  leżącymi  po  stronie
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Zamawiającego;
5. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  technicznych  i  technologicznych  w   samochodach

(zmiany sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:
5.1. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na  zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  kosztów eksploatacji  samochodów.
Powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.
5.2. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

6. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  sposobu  organizacji  świadczenia,   
w następującym zakresie :
6.1. procedur  odbioru  przedmiotu umowy,  jeśli  nie  zmniejszy  to  zasad bezpieczeństwa i  nie
wpłynie  na  ograniczenie  uprawnień  Zamawiającego  oraz  nie  spowoduje  zwiększenia  kosztów
dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;
6.2. treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub
sposobu  informowania  o  realizacji  umowy.  Zmiana  ta  nie  może  spowodować  braku  informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z
wszelkich  zmian  wprowadzanych  do  umowy,  a  także  zmiany  samoistne,  o  ile  nie  spowodują
konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.

8. Zamawiający, w trakcie trwania umowy, dopuszcza możliwość wymiany samochodów na nowe, tego
samego  rodzaju,  modelu,  spełniających  wymagania  określone  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ,   w
przypadku  stwierdzenia  dużej  awaryjności  najmowanych  pojazdów,  powodującej   niemożność
niezakłóconej realizacji egzaminów na prawo jazdy.

9 Nie  stanowi  zmiany  umowy  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w
szczególności:
9.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 
9.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
9.3. zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

10 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku braku środków
finansowych.  Zamawiający  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o  zawieszeniu  wykonania  umowy,  a
następnie wprowadza zmiany do treści umowy, precyzując szczegółowo zakres obowiązków Wykonawcy,
stosownie do zaistniałych zmian.

12. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszej  umowy  w  razie  zmiany  przepisów
normujących zagadnienia struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego.

13. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych  okolicznościach.  W  takiej  sytuacji  Wykonawcy  nie  przysługuje  uprawnienie  do  dochodzenia  kary
umownej.

14. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 14 ust. 8 Umowy następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zamawiający  ma  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku,  gdy
Wykonawca  pomimo  pisemnego  wezwania  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  zgodnie  
z umową oraz wyznaczenia dodatkowego 3–dniowego terminu do usunięcia stwierdzonych naruszeń nadal
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nienależycie wykonuje lub nie wykonuje przedmiotu umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może domagać
się od Wykonawcy kary umownej.

16. W przypadkach, o którym mowa w  § 14 ust. 8 i 10 Umowy,  Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

17. Dopuszcza  się  zmiany  umowy  dotyczące  poprawienia  błędów  i  oczywistych  omyłek  słownych,
literowych  i  liczbowych,  zmiany  układu  graficznego  umowy  lub  numeracji  jednostek  redakcyjnych,
niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.

18. Zamawiający  zastrzega  prawo  do  rozwiązania  niniejszej  umowy  w  całości  lub  części,  
z  zachowaniem  trzy  miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  w  przypadku  wystąpienia  ważnych
powodów  w  szczególności  takiego  zmniejszenia  liczby  osób  egzaminowanych,  które  powoduje
niepełne wykorzystanie przez Zamawiającego pojazdów, stanowiących przedmiot najmu. 

XX. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej
postępowania o udzielenie zamówienia. 

przysługujących Wykonawcy w tok
u 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub  może  ponieść  szkodę  w wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego przepisów PZP przysługują  środki
ochrony prawnej określone w rozdziale VI PZP.

XXI. Informacje w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty   i  informacje
składane  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

5. Ujawnianie  treści  protokołu  lub  jego  załączników  odbywać  się  będzie  zgodnie   z  wytycznymi
rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy PZP. 

XXII. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych. 

1. Zamawiający, zgodnie z wytycznymi art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP poprawia w ofertach oczywiste
omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dla każdego z
zadań osobno. 

2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
2.1. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 
obliczenia; 
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2.2. jeżeli  cena ryczałtowa podana liczbą nie  odpowiada cenie  ryczałtowej  podanej  słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO-KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Zgodnie  z  art.  13[1]  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.1. administratorem  danych  osobowych  przekazywanych  przez
Wykonawców  
w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający,  tj.  Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Lodzi z siedzibą 94-406 Łódź, ul.
Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl.

1.2. w  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  proszę
kontaktować  się:  Inspektorem  Ochrony  Danych,  e-mail
iod@word.lodz.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w
pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

1.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c  RODO  w  celu  związanym  z  Postępowaniem  w  sprawie
zamówienia publicznego;

1.4. odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w
oparciu  o  art.  8  oraz art.  96  ust.  3  ustawy Prawo zamówień
publicznych; 

1.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia  Postępowania,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy
przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały  czas
trwania umowy;

1.6. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego
poza EGO oraz do organizacji międzynarodowej;

1.7. dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani
automatycznego podejmowania decyzji;

1.8. obowiązek  podania  danych  osobowych  dotyczących
bezpośrednio  Wykonawcy  jest  wymogiem  ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania
określonych  danych  wynikają  z  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych;

2. Przysługuje Panu/Pani:
2.1. na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych

osobowych Pani/Pana dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia  2016/679,  wymagałoby  niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
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dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu
sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania  nazwy  lub
daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego lub
konkursu), 

2.2 na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  lub
uzupełnienia  Pani/Pana  danych  osobowych;(  Wyjaśnienie:
skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  lub  uzupełnienia  nie
może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w
zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników), 

2.3. 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;
(Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma
zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnienia  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej  lub  w
celu  ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub  państwa  członkowskiego  oraz  zgodnie  z  art.  8a  ust.  4
ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18
ust.  1  rozporządzenia  2016/679,  nie  ogranicza  przetwarzania
danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu), 

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

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 
3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do usunięcia danych osobowych; 
3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; 
3.3. 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.

XXIV. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Załącznik Nr 1    –  Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna pojazdu, 
Załącznik Nr 2     –  Formularz oferty;

Załącznik Nr 3    –  Oświadczenie  dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu

Załącznik Nr 4    –  Oświadczenie – Grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5  –  Wykaz usług;; 

Załącznik Nr  6    –  Oświadczenie art. 24 ust. 5;

Załącznik Nr 7    –  Zobowiązanie innych podmiotów; 
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Załącznik Nr 8    –  Projekt Umowy;
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	17. Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy.

