
 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie postępowania: 1561/24/PR/2020 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dla przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zakup 2 samochodów 9 miejscowych 

przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających w  

1. Schronisku dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas 

Diecezji Tarnowskiej” 

2. Domu Emerytów , Placówce  Pielęgnacyjno – Opiekuńczej , Caritas Diecezji 

Tarnowskiej . 

Proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w polskiej ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

 

„Zakup 2 samochodów 9 miejscowych przeznaczonych do 

przewozu osób niepełnosprawnych przebywających w  

1. Schronisku dla osób bezdomnych „Domu dla 

Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” 

2. Domu Emerytów , Placówce Pielęgnacyjno - Opiekuńczej 

Caritas Diecezji Tarnowskiej. 
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Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z  14 stron oraz załączników. 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ NR POSTĘPOWANIANAZWA 

ZAMAWIAJĄCEGO: CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

1.1. Adres Zamawiającego: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów 

NIP: 873-12-11-951 

REGON: 850012901 

tel.: 14 631 73 21 faks: 14 631 73 29 

e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl 

www.tarnow.caritas.pl 

 

1.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

oznaczone jest numerem: 1561/24/PR/2020. 

Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp  

i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1 oraz art. 39 Pzp. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup 2 samochodów 9 miejscowych przeznaczonych do 

przewozu osób niepełnosprawnych przebywających  w 1. Schronisku dla osób bezdomnych 

„Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” 2. Domu Emerytów, 

Placówce Pielęgnacyjno –Opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej. 

  

http://www.tarnow.caritas.pl/
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Minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie dla samochodów określone zostały  

w załączniku do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach obszaru D realizacji programu pn. Program wyrównywania 

różnic między regionami III. 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

Kod CPV 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia pod siedzibę 

jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dla której przeznaczony jest przedmiot zamówienia, 

tj.: Caritas Diecezji Tarnowskiej Tarnów ul. Prostopadła 9A  do 31 grudnia 2020 r. 

  

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST 6 PKT 3 USTAWY PZP. 

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

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6.3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w 

SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

 

 

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Pzp, spełniają wymagania określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów – Nie dotyczy. 

7.1.2. Posiadają zdolność techniczną i zawodową 

Zamawiający nie stawia warunku. 

7.1.3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania 

zamówienia 

Zamawiający nie stawia warunku. 

7.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

7.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt. 7.2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może 

podlegać wykluczeniu. 

7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

7.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 pkt. 1 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 

Pzp. 

7.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych. 

 

 

 

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. Do oferty w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert 

8.1.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik SIWZ 

8.1.2. Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla danej osoby złożone w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie 

kopii. 

8.1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Pisemne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, na podstawie art. 22 ust. 1 

Pzp. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

8.1.4. Oświadczenie zawierające parametry techniczne oraz zestawienie wyposażenia 

pojazdu 

Pisemne Oświadczenie zawierające szczegółowe parametry techniczne oraz zestawienie 

wyposażenia pojazdu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Pojazdy muszą spełniać 

minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 

2 do SIWZ. 

8.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 23 Pzp: 

8.2.1. Wymagany dokument: 
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Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ) 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadana, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 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. 

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

8.5.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

8.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

8.6.1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

składa dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

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

8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

8.7.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 
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8.7.2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

8.7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty jedno wspólne oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisane 

przez każdego z nich. 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 

(dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

UWAGA: 

Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi 

być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii. 

 

 

 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

9.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną 

9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

9.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

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

9.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

9.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 
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9.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

którym mowa w pkt. 9.5. 

9.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

9.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

9.10. Osoby do kontaktu: ks. Piotr Smoła,  Maślanka Jerzy  

e-mail: dbm@diecezji.tarnow.pl ,  

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda składania wadium. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa  

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik 

do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

mailto:dbm@diecezji.tarnow.pl
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12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12.10. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego, opisanej w następujący sposób: „Oferta na: „Zakup 2 samochodów 9 

miejscowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających  w       

1. Schronisku dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji 

Tarnowskiej” 2. Domu Emerytów, Placówce Pielęgnacyjno –Opiekuńczej, Caritas 

Diecezji Tarnowskiej. , NIE OTWIERAĆ przed: 17.11.2020 r. godz. 12:30”. Na kopercie 

należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w 

przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

12.12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty 

nieoznaczonej i niezaadresowanej zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

12.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.12 oraz dodatkowo 

oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.14. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 

część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Biuro Zarządu   Caritas Diecezji Tarnowskiej ul. Prostopadła9A .  33 -100 Tarnów, 

do dnia 17.11.2020 r. do godz. 12:10. (Budynek Schroniska dla osób bezdomnych „Domu 

dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”) 

13.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2020r. o godz. 12:30 w Biurze Zarządu Caritas 

Diecezji Tarnowskiej , Tarnów ul. Prostopadła 9A. (Budynek Schroniska dla osób 

bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”) 

13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

13.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1. Cena ofertowa podana w ofercie jest ceną ryczałtową. 

14.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania. 

14.3. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

W związku z powyższym zalecane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie 

warunków wykonania zamówienia. 

14.4. Cena musi być podana w PLN, nie podlega waloryzacji. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1. Oceny ofert dokona komisja, która w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, 

którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty 

nie podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający będzie oceniał oferty na zadania według następującego kryterium: 

 

Wartość oferty (cena) – waga kryterium 80% - odpowiada 8 punktom. 

 

Punkty dla ofert ustalane będą wg poniższego wzoru: 

 

najniższa cena oferowana 

 

 

x 8 punktów 
cena badanej oferty 

 

Ocena jakości oferowanych produktów + dodatkowe wyposażenie, niewymienione  

w minimalnych wymaganiach Zamawiającego – waga kryterium 20% dopowiada 2 

punktom. 

W celu wykluczenia produktów o bardzo niskiej jakości Zamawiający będzie kierował się 

oceną opartą na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy członków Komisji, nabytym w trakcie 

realizacji zakupów i kontaktów z wykonawcami, a także na podstawie opinii, jaką cieszą się 

oferowane produkty na rynku. Każda oferta otrzymywać będzie od poszczególnych członków 

komisji maksymalnie 2 punkty. Dopuszcza się stosowanie ułamkowych części punktów do 

dwóch miejsc po przecinku. Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez ofertę od 

poszczególnych członków komisji stanowić będzie jej ocenę. 
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15.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

pkt. 15.4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający może także w 

wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 

lub dokumentów. 

15.4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c. 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. 

15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

15.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub inne 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 zwróci się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 

oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
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c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

15.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wcześniej kryteria oceny ofert. 

16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane  

w art. 93 ustawy Pzp. 

16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

e. Unieważnieniu postępowania w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 16.3 lit. a Zamawiający umieści na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o 

których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Pzp. 
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17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 

17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz w okresie gwarancji. 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

19. WARUNKI UMOWY, NA JAKICH ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ZAWRZEĆ 

UMOWĘ 

Wzór umowy jest załącznikiem do SIWZ. 

 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt. 5 Pzp. 

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

20.4. 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. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6. 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. 

20.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp. 

20.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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20.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

20.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 

jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

21. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

22. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

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

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Tarnowskiej, którą 

reprezentuje Dyrektor CDT, 33-Tarnów, ul. Legionów 30, tel. (14) 631-73-21, adres  

e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl; 

▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwe jest pod adresem e-mail: 

caritas@diecezja.tarnow.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  „Zakup 2 samochodów 9 

miejscowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych przebywających  w 

1. Schronisku dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji 

Tarnowskiej” 2. Domu Emerytów , Placówki Pielęgnacyjno - Opiekuńcza Caritas 

Diecezji Tarnowskiej,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Pzp. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Ponadto: 

▪ Zgodnie z art. 8a ust. 2 Pzp w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 

w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać odosoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

▪ Zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

▪ Zgodnie z art. 97 ust. 1a Pzp w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa 

w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.), akty wykonawcze do Ustawy 

oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

23.2. Ujawnienie treści oferty (niezastrzeżonej) dokonywane będzie wg. poniższych zasad: 
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a) Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o 

udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź oferty (ofert) z zastrzeżeniem o którym 

mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, wskazując formę udostępnienia. 

b) Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując 

pisemnie zainteresowanego. 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Formularz oferty 

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa załącznika: 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

2. Oświadczenie zawierające parametry techniczne oraz zestawienie wyposażenia 

pojazdu 

3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 


