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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SAT.272.1.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1

 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwana dalej pzp. 

o wartości mniejszej niż progi unijne

Nazwa zamówienia:

Dostawa dwóch samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową na potrzeby 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Zatwierdził i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Krzysztof Chmiel - Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Opole,  dnia 08 kwietnia 2022
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I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu
Adres: ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
NIP: 754-27-07-627, REGON: 532237300

2. Numer telefonu:
tel.: 774742122, faks: 774746873

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której udostępniane są 
również  zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://bip.witd.opole.pl

4. Adres poczty elektronicznej: 
biuro@witd.opole.pl

Zasady kontaktu i porozumiewania się określa rozdział  VI  SIWZ

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
zwana dalej Pzp. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalnych 
typu bus ze specjalistyczną zabudową, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu 
Drogowego w Opolu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) kod:  
34114000-9  samochody specjalne

1. Oferowane pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2021 lub 
2022 (z zastrzeżeniem braku przebiegu świadczącym o używaniu pojazdu), wolne od 
wad fizycznych i prawnych.

2. Oferowane pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne obowiązujące w 
Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji 
dostarczonym wraz z pojazdem. Świadectwo homologacji przedstawiać będzie stan 
dla pojazdu kompletnego wraz z zabudową.

3. Oferowane pojazdy muszą spełniać parametry techniczno - użytkowe i gwarancyjne 
opisane w załączniku nr 1, do niniejszej specyfikacji. Wszelkie określone tam 
wymagania, stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. 

http://bip.witd.opole.pl/
mailto:biuro@witd.opole.pl
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Niespełnienie tych wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z 
warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 10.12.2022r.

V. WYKLUCZENIE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na mocy przepisów z art. 108 ust. 1 Pzp.

Art. 108 ust 1.Pzp
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
(Załącznik nr 3 do SWZ) oświadczenie dotyczące braku występowania przesłanek 
wykluczenia z postępowania.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z wykonawców.

Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający nie wprowadza dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 Pzp.

VI. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postępowaniu o udzielnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej e-mail: 
biuro@witd.opole.pl.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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wniosku” oraz do  „Formularz do komunikacji”. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz 
Regulaminie ePUAP. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do 
komunikacji” wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosku, zawiadomień, dokumentów elektronicznych 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  
Identyfikator postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na 
miniPortalu oraz na stronie internetowej zamawiającego: www.bialystok.witd.gov.pl

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się:

 elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie może być 
szyfrowana. 

 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, e-mail: biuro@witd.opole.pl

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się znakiem sprawy: SAT.272.1.2022

9. W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki 
podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanym w SWZ. 

11. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego 
zamówienia jest Sylwia Palmer – tel.691380012, e-mail:spalmer@witd.opole.pl

VII. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wykonawca składa za 
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 oświadczeniem woli w postaci elektronicznej jest takie oświadczenie woli, którego treść 
przybrała postać elektroniczną wyrażoną w dokumencie elektronicznym w rozumieniu art. 
3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r.).

 podpis zaufany jest zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z  dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020r. poz. 346 ze zm.) podpisem elektronicznym, którego autentyczność 
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i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego 
do spraw informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie 
środka identyfikacji elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra właściwego 
do spraw informatyzacji systemie teleinformatycznym, który zapewnia obsługę publicznego 
systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu zaufanego i profilu osobistego. Danymi 
identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL. 
Ponadto podpis zaufany umożliwia identyfikację środka identyfikacji elektronicznej, przy 
użyciu którego został złożony i czasu jego złożenia. Chodzi tu zatem o podpis przynależny 
do profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 podpis osobisty to zaś podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 
2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 332 ze zm.). Jest to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 11 rozporządzenia elDAS 
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia 
elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do 
posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu 
elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej czynności 
na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, 
wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie jak składana 
oferta (tj. formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). 
Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do zapisów ustawy Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym mocodawcy lub podpisem zaufanym mocodawcy lub 
podpisem osobistym mocodawcy. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące braku występowania przesłanek 
wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SWZ) w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP). 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń. 

UWAGA:
Zastrzegając informacje w ofercie wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona 
informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia warunki określone w art. 
11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
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za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.

VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać do 19.04.2022 roku godz. 10.00

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 roku o godz. 10.30

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

5.   Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 19 maja 2022 r.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  
2. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN) w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 
ewentualne rabaty.
3. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY.
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Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

Lp. Opis kryteriów 
oceny

Waga 
kryterium w 

%
Sposób oceny

1. Cena 60

2.

Parametry 
techniczne i 
wyposażenie 
oferowanego 
samochodu 
specjalnego

19

3.

Ocena 
specjalistycznej 
zabudowy 
samochodu

12

4. Warunki gwarancji 9

Zamawiający 
dokona oceny w 

oparciu o 
przyznaną liczbę 

punktów

suma

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 
Oceny ofert w zakresie przedstawianych powyżej kryteriów zostaną dokonane według 
następujących zasad:
Ocena punktowa ofert w zakresie przedstawianych powyżej kryteriów zostanie 

dokonana według następującej zasady:

O = OC + OPT + OSZ + OWG

O – ocena punktowa oferty

OC – liczba punktów oferty cenowej,

OPT – liczba punktów oferty pod względem parametrów technicznych,

OSZ – liczba punktów oferty pod względem zabudowy pojazdu

OWG – liczba punktów oferty pod względem warunków gwarancji
1) cena

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków cenowych 
przedstawionych przez WYKONAWCÓW według poniższego wzoru:



Znak sprawy: SAT.272.1.2022

Specyfikacja  warunków zamówienia 9

Oferta z najniższą ceną
Liczba punktów oferty cenowej (OC) = ____________________ X 60%

Cena badanej oferty
Liczba punktów zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami 
matematycznego zaokrąglania (od liczby 5 w górę, poniżej liczby 5 w dół).

2) ocena techniczna, ocena funkcjonalności specjalistycznej zabudowy, warunki 
gwarancji

Oferty zostaną poddane szczegółowej ocenie punktowej w odniesieniu do parametrów i na 
zasadach określonych w poniższych tabelach:

Lp. Oceniany 
parametr Zasady oceny Maksymalna 

ilość punktów

I. Ocena techniczna oferowanego pojazdu (parametry i wyposażenie) 19

1. Dynamika i właściwości jezdne 10

1.1. Moc silnika [KM]

a) 160 KM - 0 pkt
b) 161-165 KM - 1 pkt
c) 166-170 KM - 2 pkt
d) 171-175 KM - 3 pkt
e) 176-180 KM - 4 pkt
f) 181 KM i więcej - 5 pkt

5

1.2.
Maksymalny 
moment obrotowy 
[Nm]

a) 380 Nm - 0 pkt
b) 381-385 Nm - 1 pkt
c) 386-390 Nm - 2 pkt
d) 391-395 Nm - 3 pkt
e) 396 Nm i więcej - 4 pkt

4

1.3.
Obrysowana 
średnica 
zawracania [m]

a) 13 m i poniżej - 1 pkt
b) największa średnica zawracania - 0 pkt
c) pozostałe proporcjonalnie

1

2. Ekonomika eksploatacji 2

2.1.

Zużycie paliwa 
średnie wg normy 
ECE w dm³/100 
km

a) zużycie najwyższe - 0 pkt
b) zużycie najniższe - 2 pkt
c) pozostałe proporcjonalnie

2

3. Bezpieczeństwo 7

3.1. Układ hamulcowy
a) hamulce tarczowe obu osi - przednie tarcze 

wentylowane - 2 pkt 2

3.2. Układ ABS

a) układ ABS z ASR lub odpowiednikiem – 
1 pkt

b) układ ABS z ASR lub odpowiednikiem i 
dodatkowymi układami podwyższającymi 
bezpieczeństwo czynne - 2 pkt

2

3.3. Układ ESP lub 
odpowiednik

a) układ ESP lub odpowiednik - 1 pkt 1
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3.4. Poduszka 
powietrzna

a) dla kierowcy i pasażera - 0 pkt
b) dla kierowcy, pasażera oraz poduszki boczne 

- 2 pkt
2

II. Ocena specjalistycznej zabudowy pojazdu - funkcjonalność 12

1.

Długość 
przedziału 
przeznaczonego 
do zabudowy 
[mm]

a) najkrótszy przedział - 0 pkt

b) najdłuższy – 3 pkt

c) pozostałe proporcjonalnie

3

2.

Szerokość 
przedziału 
przeznaczonego 
do zabudowy 
[mm]

a) najwęższy przedział - 0 pkt

b) najszerszy przedział – 2 pkt

c) pozostałe proporcjonalnie

2

4. 

Moc zestawu 
ogniw 
słonecznych w 
samochodzie 
[kVA]

a) najniższa - 0 pkt
b) najwyższa – 5 pkt
c) pozostałe proporcjonalnie

5

5. Belki świetlne a) stroboskopowe, LED - 1 pkt 1

6.

Sposób 
podłączenia 
dwóch 
komputerów z 
urządzeniem 
wielofunkcyjnym 
(drukarką)

a) ręczny - przełączanie kabli w łatwo 
dostępnym miejscu - 0 pkt

b) automatyczny - 1 pkt
1

III. Gwarancja 9

1. Okres gwarancji 
na pojazd

Zamawiający ocenia długość udzielonej 
gwarancji lub limit przejechanych kilometrów. 
Przy ocenie stosowany jest przelicznik (12 m-cy 
= 50 tys. km). Do oceny bierze się mniejszą z 
dwóch wartości po ich przeliczeniu. Oceny 
dokonuje się w następujący sposób:
a)    24 m-ce (100 tys. km) - 0 pkt
b) w przedziale 25 m-cy - 50 m-cy - 

za każdy miesiąc 0,15 pkt
c)    51 m-cy i więcej - 4 pkt

4

2. Okres gwarancji 
na nadwozie

a) 5 lat - 0 pkt
b) najdłuższy okres - 1 pkt
c) pozostałe proporcjonalnie do długości 

okresu
1

3.
Okres gwarancji 
na perforację 
karoserii

a) 5 lata - 0 pkt
b) najdłuższy okres - 1 pkt
c) pozostałe proporcjonalnie do długości 

okresu
1

4.

Okres gwarancji 
na zabudowę, w 
tym dodatkową 
instalację 

a) 24 m-ce - 0 pkt
b) w przedziale 25 m-cy - 48 m-cy - za każdy 

miesiąc 0,1 pkt
c) 49 m-cy i więcej - 3 pkt

3



Znak sprawy: SAT.272.1.2022

Specyfikacja  warunków zamówienia 11

elektryczną

3) liczba punktów oferty pod względem parametrów technicznych
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów technicznych 
pojazdów oferowanych przez  WYKONAWCÓW według poniższego wzoru

Badana oferta
Liczba punktów oferty pod względem 
parametrów technicznych (OPT) = ____________________ X 19%

Oferta z największą 
liczbą punktów

4) liczba punktów oferty pod względem zabudowy pojazdu

Oferty będą oceniane w odniesieniu do zabudowy pojazdów oferowanych przez 
WYKONAWCÓW według poniższego wzoru

Badana oferta 
Liczba punktów oferty pod względem 
zabudowy pojazdu (OSZ) = ____________________ X 12%

Oferta z najwyższą liczbą 
punktów

5) liczba punktów oferty pod względem warunków gwarancji

Oferty będą oceniane w odniesieniu do warunków gwarancji pojazdów oferowanych przez 
WYKONAWCÓW według poniższego wzoru

Badana oferta
Liczba punktów oferty pod względem 
warunków gwarancji (OWG) = ____________________ X 9%

Oferta z największą 
liczbą punktów

Ocena punktów we wszystkich pozycjach, w których liczbę punktów przyznaje się 
proporcjonalnie nastąpi w niżej wskazany sposób:
Oferta zawierająca najkorzystniejsze parametry w ramach ocenianej pozycji z powyższych 
tabel otrzyma maksymalną ilość punktów (w przypadku pozycji obrysowej średnicy 
zawracania - poz. 1.3 z tabeli Ocena techniczna oferowanego pojazdu (parametry i 
wyposażenie) każda oferta, w której obwodowa średnica zawracania będzie mniejsza lub 
równa 13 m otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach przedmiotowej pozycji).
Oferta zawierająca najmniej korzystne parametry w ramach ocenianej pozycji z powyższych 
tabel otrzyma 0 punktów (0 punktów w ramach przedmiotowej pozycji otrzyma także każda 
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oferta, w której okres gwarancji, o którym mowa w poz. 2  i  poz. 3 z tabeli Gwarancja 
będzie minimalny, żądany przez Zamawiającego.
Pozostałym ofertom zostanie przyznana w ramach danej pozycji proporcjonalna liczba 
punktów.
Ocenie będą podlegać jedynie oferty, których przedmiot spełnia wymagania żądane przez 
Zamawiającego.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych 
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz może dokonać poprawek oczywistych 
omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w treści oferty zawiadamiając 
o tym niezwłocznie Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia nie 
zgodzi się na poprawienie tych omyłek, Zamawiający odrzuci ofertę.
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych ofertom w ramach poszczególnych 
kryteriów. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą 
liczbę punktów.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO    
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV.  ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa 
nie wcześniej niż w ciągu 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, 
z uwzględnieniem art. 577 Pzp, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu  
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w 

języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie 
powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach 
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Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego 
przez tłumacza przysięgłego.

5. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 
konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 
(przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 
albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.

10. Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
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2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.
12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
13. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 

unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. a.

14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż progi unijne.

15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

18. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia 
dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku 
zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił 
do postępowania po stronie zamawiającego 

XVI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 
u.p.z.p.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.z.p., 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 (78 ust. 4 u.p.z.p.);

 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;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

[skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z u.p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników];

− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania w celu w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw];  

− 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.

Załączniki:
Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Nr 2 – Formularz ofertowy 
Nr 3 – Formularz oświadczenia  Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia
Nr 4 – Wzór umowy
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