Z A M A W I A J Ą C Y:
AGENCJA WYWIADU
ul. Miłobędzka 55
02-634 Warszawa

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
„dostawę dwóch pojazdów osobowych klasy C”

Oznaczenie wg CPV:
34100000-8 – pojazdy silnikowe
34110000-1 – samochody osobowe

oznaczenie sprawy: ZP/17/2017
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Agencja Wywiadu
ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, j.t.), zwana dalej „ustawą Pzp”.
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do usług i dostaw, tj. 135 000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów osobowych klasy C, grupa
terenowo-rekreacyjna.
Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku
nr 2 - formularz oferty oraz w załączniku nr 1 - projekt umowy.
Oznaczenie wg CPV:
34100000-8 – pojazdy silnikowe,
34110000-1 – samochody osobowe.
IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty
zgodnej z przedmiotem zamówienia, określonym w części III.
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Do 15 grudnia 2017 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

2/11

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
powinien spełniać każdy z Wykonawców, natomiast pozostałe warunki określone
w pkt. 2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy
ci Wykonawcy wspólnie.
VIII. Podstawy do wykluczenia z postępowania:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, j.t.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, j.t.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a. Zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c. członkami komisji przetargowej,
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba
że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny
nie niższą niż 3 000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,
o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą
niż 3 000 złotych;
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8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16 – 20, ust. 5 ustawy 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć
na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 1 ppkt 2 Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego
wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
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2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt. 5 ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-3, 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.
2) Wszystkie dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane
są wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
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3) w przypadku gdy Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach wraz
ze wskazaniem części zamówienia, którą zamierza powierzyć tym podwykonawcom,
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1;
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.
8. Oprócz ww. dokumentów należy złożyć wypełniony formularz oferty, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu - numer faksu
Zamawiającego: 22 640 55 95 lub e-mail: administracja@aw.gov.pl
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Porozumiewanie się Wykonawcy z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego
do kontaktów jest możliwe w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8:30 do 15:30.
XI. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
XII. Termin związania ofertą:
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze
lub inną czytelną techniką w sposób trwały wg formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
5. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
uprawnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Upoważnienie do złożenia oferty (pełnomocnictwo lub dokument określający zasady
reprezentacji) winno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie to nie wynika
z powszechnie dostępnych rejestrów (np. KRS, CEIDG). Pełnomocnictwo winno
być złożone w formie pisemnej w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
7. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części
IX pkt 1 oraz pkt 8 niniejszej SIWZ.
8. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć odpowiednio w formie oryginału
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9.
10.

11.
12.

lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.2003.153.1503, j.t.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie
składania ofert, że nie mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą:
"NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA" i załączone, jako odrębna
część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których Wykonawca wniósł
poprawki winny być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
1) będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:
Agencja Wywiadu, 02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 55
2) będzie posiadać oznaczenie:
„Oferta na dostawę samochodów osobowych; nr sprawy ZP/17/2017”
oraz „Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia,
np: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
13. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Przepustek Agencji Wywiadu, 02-634 Warszawa,
ul. Miłobędzka 55 lub wysłać pocztą.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. o godz. 10:00.
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 55.
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert należy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed
wyznaczonym terminem otwarcia ofert, w Biurze Przepustek z dokumentem tożsamości.
XV. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia musi obejmować wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
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4. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu zostaną poddane procedurze
oceny zgodnie z poniższymi kryteriami.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
a) cena oferty brutto - 60%,
oraz następującymi kryteriami oceny związanymi z eksploatacją pojazdu określonymi
dla cyklu mieszanego zmierzonego według procedury ustalonej dla celów badań
homologacyjnych to jest:
b) koszt zużycia energii
15%,
c) emisja dwutlenku węgla
15%,
d) gwarancja mechaniczna
10%.
Gwarancja mechaniczna – minimum na 2 lata, bez limitu kilometrów.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt, przy czym 1 % = 1 pkt.
3. Wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty brutto (C) będzie wyliczona
wg wzoru:
Cmin
C=
x 60 pkt
Cb
gdzie:
C
- kryterium: cena oferty brutto
C min - najniższa cena oferowana spośród zaproponowanych we wszystkich ważnych
ofertach (brutto)
Cb - cena oferty badanej (brutto)
4. Wartość punktowa oferty w kryterium koszt zużycia energii (KZE) obliczona zostanie
następująco:
Zużycie paliwa dla
przebiegu pojazdu
Zużycie
Wartość
Rodzaj
kategorii M1 podczas
paliwa w
energetycz
paliwa
całkowitego cyklu
l/100 km
na w MJ
użytkowania
w litrach
1
2
3
4

Pb

32

Zużycie energii dla
przebiegu pojazdu
kategorii M1
podczas
całkowitego cyklu
użytkowania w MJ
5

Koszt
zużycia 1
MJ energii
(zł.)

Koszt zużycia energii
dla przebiegu
pojazdu kategorii M1
podczas całkowitego
cyklu użytkowania

6

7

0,143

1) w kolumnie 2 wpisuje się zużycie paliwa w litrach na 100 kilometrów;
2) w kolumnie 3 obliczona zostanie ilość zużycia paliwa dla przebiegu pojazdu kategorii
M1 podczas całkowitego cyklu użytkowania ustalonego wg załącznika
nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie

8/11

innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych
rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz. 559) tj. dla M1 - 200 000 km
sposób wykonania obliczenia: wartość z kol. 2 x 2 000 = wartość kol 3;
3) w kolumnie 4 Zamawiający wpisał na podstawie załącznika nr 1 do wymienionego
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. wartości energetyczne
paliw silnikowych dla benzyny Pb 32 MJ/l (MJ/l – megadżul/litr);
4) w kolumnie 5 Zamawiający dokona obliczeń ilości zużytej energii dla przebiegu pojazdu
podczas całkowitego cyklu
sposób wykonania obliczenia: wartość z kol. 3 x kol. 4 (32MJ/l) = wartość kol. 5;
5) w kolumnie 6 Zamawiający wpisał wartość pieniężną kosztów zużycia 1 MJ energii
przyjmując, że na dzień 11 października 2017 r. ceny średnie paliw w województwie
mazowieckim ogłoszone przez Polską Izbę Paliw Płynnych wynoszą: Pb 95 – 4,57 zł/l,
czyli koszt zużycia 1 MJ wynosi dla Pb 95 1 MJ = 0,143 zł;
6) w kolumnie 7 Zamawiający dokona obliczeń kosztów ilości zużytej energii dla przebiegu
pojazdu podczas całkowitego cyklu
sposób wykonania obliczenia: wartość z kol 5 x kol 6 (Pb 95 =0,143)
KZEmin
KZE=
x 15 pkt
KZE
b

gdzie:
KZE
KZE min
KZE b

- koszty zużycia energii
- koszty zużycia energii najniższe spośród wszystkich ważnych ofert
- koszty zużycia energii w ofercie badanej

5. Wartość punktowa oferty w kryterium emisja dwutlenku węgla:
Zamawiający oceniając koszty emisji dwutlenku węgla pomnoży emisję dwutlenku
węgla podaną przez Wykonawcę w kilogramach na kilometr przez przebieg pojazdu
kategorii M1 podczas całego cyklu użytkowania wg załącznika nr 3 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. to jest dla M1 - 200 000 km i następnie
pomnoży przez koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla – zgodnie z załącznikiem
nr 2 do ww. rozporządzenia, tj. 0,115 PLN/kg. Tak obliczona wartość kosztów emisji
dwutlenku węgla (KCO2) w PLN będzie stanowić podstawę do oceny kryterium.
Emisja CO2
1

…………….
kg/km

Przebieg pojazdu kategorii M1 podczas
całkowitego cyklu użytkowania
2

Koszty jednostkowe
emisji
3

200 000 km

0,115 PLN/kg

Koszty emisji CO2
(1x2x3=4)
4

Koszty emisji dwutlenku węgla będą oceniane metodą punktową według wzoru:
KCO2 min
KCO2=
x 15 pkt
KCO
2 bad

gdzie:
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KCO2
- koszty emisji dwutlenku węgla
KCO2 min - koszty emisji dwutlenku węgla najniższe spośród wszystkich ważnych ofert
KCO2 bad - koszty emisji dwutlenku węgla z oferty badanej
6. Wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja mechaniczna – bez limitu kilometrów:
W ramach kryterium gwarancja mechaniczna Gm oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Gmb
Gm=
x 10 pkt
Gmmax
gdzie:
Gmb
- gwarancja mechaniczna oferty badanej
Gmmax - maksymalna gwarancja mechaniczna spośród wszystkich ważnych ofert
7. Łączna liczba punktów (ŁLP) zamówienia obliczona będzie według zależności:
ŁLP = C + KZE + KCO2 + Gm
8. W przypadku, gdy do Zamawiającego wpłyną dwie lub więcej ofert, w których określone
zostaną identyczne minimalne wartości parametrów w tym samym kryterium, to przy
obliczaniu wartości punktowej w danym kryterium oceny ofert, tym Wykonawcom
zostanie przyznana taka sama, maksymalna ilość punktów.
9. Obliczenia oceny oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
zostanie przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w trybie
roboczym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XVIII. 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:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów
określa załącznik nr 1 do SIWZ.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, „Środki ochrony prawnej”,
przewidziane w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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XX. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Pani Anna Śliwczak tel. (22) 640 50 88 lub (22) 640 55 86, – w spawie procedury,
Mateusz Tomaszewski tel. 887 870 841 – w sprawach merytorycznych dotyczących
przedmiotu zamówienia.
XXI. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
Zał. nr 1 - Projekt umowy;
Zał. nr 2 - Formularz oferty;
Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymienionych
w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
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