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Bielawki, 19.01.2022r. 

 

REGULAMIN PRZETARGU 
PISEMNEGO OTWARTEGO 

 
prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.: 

„Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.” 

 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 
Bielawki 47, 83-130 Pelplin 

Telefon/fax: (58) 536-16-59 

Adres e-mail: bielawki@op.pl 

NIP: 593-24-50-081 

REGON: 220076777 
 

1.2. Tryb udzielenia zamówienia 
1.2.1 Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego, zwanego dalej 

„przetargiem”. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964r., nr 16, poz. 93 z poźn. zm.) 

 
1.2.2. Regulamin niniejszy normuje zasady i tryb postępowania w przetargu pisemnym otwartym oraz 

w szczególności przedmiot przetargu, warunki uczestnictwa Wykonawców, kryteria i sposób oceny 

ofert. 

 

1.2.3. Przetarg przygotowuje i prowadzi komisja przetargowa powołana odrębnym zarządzeniem przez 
Przełożoną Domu Zakonnego w Bielawkach, w składzie co najmniej trzyosobowym. 

 

1.2.4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a. Zamawiającym – rozumie się przez to Organizatora przetargu w myśl przepisów ustawy Kodeks 

cywilny 

b. Wykonawcy – rozumie się przez to Oferenta w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny. 
 

1.2.5. Przetarg wszczyna się przez opublikowanie przez Zamawiającego ogłoszenia o przetargu, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie 

internetowej: www.dpsbielawki.com. 
 
1.2.6. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 

1.2.6.1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności Wykonawców, w trakcie której komisja 

przetargowa: 
a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu 

b. ustala liczbę otrzymanych ofert 

c. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez Wykonawców 
d. otwiera koperty z ofertami i odczytuje w szczególności: 

- nazwę oraz adres Wykonawcy 

- informacje dotyczące ceny 

- okres gwarancji 

- termin wykonania zamówienia. 
 

1.2.6.2. W części niejawnej przetargu komisja: 

a. dokonuje szczegółowej analizy ofert pod względem złożonych oświadczeń i dokumentów, 

zgodności z treścią niniejszego Regulaminu, po czym dokonuje oceny zakwalifikowanych jako 

prawidłowe ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna oferta nie nadaje się 

do przyjęcia, 
b. sporządza i podpisuje protokół, 

c. o wynikach przetargu zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców na piśmie. 

 

1.2.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dodatkowo zostanie 

powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 
 

http://www.dpsbielawki.com/
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio 

osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (pojazdy silnikowy do transportu mniej niż 10 osób). 
 

Rok produkcji: 2021 rok 
 

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne parametry): 

 
 

Lp

. 
OPIS WYMOGÓW ZAMAWIAJACEGO 

I Nadwozie 

1. Rodzaj nadwozia 
nadwozie typu kombi przeszklone, możliwość przewozu 9 osób (z 

kierowcą) 

2. Rozstaw osi Min. 3300 mm 

3. Kolor Metalizowany 

4. Drzwi 

drzwi w kabinie kierowcy 2 szt., drzwi przesuwne do przestrzeni 

pasażerskiej z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe; kąt 

otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90° lub podnoszone do góry 

II Silnik 

1. Rodzaj 
Wysokoprężny z turbodoładowaniem, przygotowanie do rozruchu w 
temperaturze do -20° C 

2. Pojemność do 2.000 cm3 
3. Moc silnika Od 130 KM 

4 Paliwo Olej napędowy 

III Układ napędowy 

1. Skrzynia biegów Manualna lub automatyczna 6-cio biegowa 

2 Napęd przedni lub tylny 

3 Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

4 Systemy kontroli trakcji ABS, EDS, ASR, ESP 

IV Zakres wyposażenia 

1 Radio radio CD + 4 głośniki 

2 Poduszki powietrzne dwie – kierowca + pasażer 

3 Zamek Centralny z zabezpieczeniem + pilot 

4 Szyby 

elektronicznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 

elektronicznie podgrzewana szyba przednia i tylna, ze 

spryskiwaczem 

5 Klimatyzacja Z manualną regulacją bądź automatyczna 

6 

Sygnał dźwiękowy 

informujący o 
niewyłączonych światłach 

tak 

7 
Światła przeciwmgielne 

przednie i tylne 
tak 

8 Immobiliser tak 

9 
Oświetlenie kabiny oraz 

przedziału pasażerskiego 
tak 

10 Trzecie światło STOP tak 

11 Lusterka boczne lusterka regulowane elektryczne i podgrzewane 

12 Siedzenia 

I rząd siedzeń – siedzenia w układnie 1 + 2 

II, III rząd siedzeń – siedzenia indywidualne montowane                          i 

demontowane wg potrzeb zamawiającego lub oryginalne fabrycznie, 
pojazd 9 miejsc – kierowca + 8 pasażerów 

13 
Regulacja kolumny 

kierowcy 
w dwóch płaszczyznach 

14 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego 

15 
Wykładzina podłogowa 

przedziału pasażerskiego 
antypoślizgowa, łatwo zmywalna 

16 Pełna tapicerka Podsufitka, słupki, parapety, nadkola 

17 Podsufitka na całej długości dachu + oświetlenie 

18 Pasy bezpieczeństwa wszystkie 3-punktowe, czujnik kontroli zapięcia pasów 
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19 Dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka” 

20 Zagłówki z regulacją wysokości 

21 
Stopień wejściowy boczny 

oświetlony 
tak 

22 Filtr przeciwpyłowy tak 

23 

Uchwyty ułatwiające 

wsiadanie i wysiadanie z 

pojazdu 

tak 

24 obrotomierz elektroniczny 

25 

Lampki kontrolne 
zaciągniętego hamulca 

ręcznego, awarii układu 

hamulcowego i poziomu 

płyny 

tak 

26 gaśnica Tak 

27 Trójkąt tak 

28 Apteczka tak 

29 Podnośnik tak 

30 
Pełnowymiarowe koło 

zapasowe 
tak 

31 

Oznakowanie pojazdu z 
przodu i z tyłu symbolem: 

pojazd dla osób 

niepełnosprawnych 

tak 

32 

Atestowane mocowania 

dla jednego wózka 

inwalidzkiego wraz z 

najazdami 

tak 

33 Gwarancja 

Okres gwarancji mechanicznej i na powłokę lakierniczą bez limitu 
kilometrów - minimum  24 miesiące (2 lata) 
Okres gwarancji na perforację nadwozia – minimum 144 miesiące 

(12 lat). 
 

3.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia 21.02.2022 roku. Za dzień 

wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu uważać się będzie dzień, w którym zostanie on 
przekazany przedstawicielowi Zamawiającego. 
 

3.2. Miejscem wykonania Zamówienia jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 83-130 Pelplin. 

 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW 

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

4.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;   

 
4.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 

 

4.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

 
4.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę: 

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 
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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 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. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej 

lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 

20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, 
który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta 

rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815). 

9 Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 

r. (Dz.U.2021.2054) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

4.1.4.1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

4.1.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawo-

dowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć nega-
tywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

4.1.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wy-

konawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwier-

dzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia 

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumen-

tów. 

 

4.1.8. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 

4.2  Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

4.2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia 

warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 

 

4.2.2. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i 

oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 
 

4.2.3.  W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. i 4.1.4 ocena spełnienia warunku 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 

punkcie 5.1.3. 

 

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 

5.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien 

przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

5.1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1. Regulaminu przetargu - wraz z ofertą 
każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć: 

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, ze szczególnym 

uwzględnieniem dostaw na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do 

działalności Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz 

dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 

5.1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 Regulaminu przetargu - wraz z ofertą 

każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy 

załączyć: 
-  informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania 

ofert; 
 

5.1.3. Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 Regulaminu przetargu - do ofert każdy 

z Wykonawców powinien załączyć: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  
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ewidencji    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 2B do 

Regulaminu 
 
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 2D; 
 

 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

6.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2016r. 

poz. 1113 z późno zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej e-mail: bielawki@op.pl 
  
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków 

komunikacji i elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

6.3. Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany doręczyć 

Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień w 

formie pisemnej. Przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień, 

Wykonawca jest również zobowiązany przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej kopię 

wyjaśnień lub uzupełnień, które zamierza przedłożyć na wezwanie Zamawiającego. 
 

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest s. Katarzyna Piotrkowska tel. (058) 

536 16 59. 

 
8.  WADIUM 

8.1 Wadium nie jest wymagane. 

 

9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 30 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na 
piśmie (nie może być dorozumiana). 

 

 

10.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Regulaminie 

przetargu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu. 
 

10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują 
się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

 

10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 

zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta 

(dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny 
sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez 

konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do 

mailto:bielawki@op.pl
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reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także 

obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

10.4. Na ofertę składają się następujące dokumenty. 
 

10.4.1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 

3 do Regulaminu przetargu, (wszystkie ceny w formularzu powinny być podane w złotych 

polskich -  powiększone o należny podatek  VAT ). 
 
10.4.2. Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia – parametry techniczne samochodu 

objętego ofertą, przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniki Nr 5 do Regulaminu 

przetargu. 
 

10.4.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki 

szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 5.1 Regulaminu 
przetargu, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu przetargu. 
 

10.4.4. Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez 

okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 
 
10.4.5. Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie dotyczące Uzupełnionego  Wzoru 

Umowy. 
 

10.4.6. Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 5.1 Regulaminu przetargu. 
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w 
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 

10.5. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy 
konsorcjum spełnia wymagania określone w Regulaminie przetargu, uwzględni uprawnienia, 

posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i 

finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą 

złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.1 Regulaminu przetargu. Do oferty 

powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.1.2. oraz 5.1.3, przygotowane 

odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. 
 

10.5.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do re-

prezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 

do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie peł-

nomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego 
dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego 

pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający  ustanowienie peł-

nomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzie-

lenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym 

rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać za-

warte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający usta-
nowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświad-

czonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy za-

łączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do repre-

zentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez 

załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu 
Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. I 186. z pózn. zm.) albo zaświadczenia o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późno zm.). 
 

10.5.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

10.6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 

 

10.7. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda 
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poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być podpisane przez Wykonawcę. 

 

10.8. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub 
poświadczającej kopię). 

  

10.9. Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne. 

 

10.10. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą 

być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. t t ust. 4 

ustawy z dnia t 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr ł 53 poz. 

1503. z późno zm.). Wykonawca powinien więc wykazać. iż zastrzeżone informacje nie zostały 

ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub 
posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do 

zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa wart. 86 ust, 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późno zm.)" - zaleca się, aby były trwale, 

oddzielnie spięte. 

 

Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez 
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych 

informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed 

upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 

 

10.11. Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach: 
 

- koperta zewnętrzna nie oznakowana  nazwą Wykonawcy powinna być zaadresowana na 

Zamawiającego: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego, Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin i oznakowana następująco: 
 

Oferta w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.” 
 

- koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w, winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz uwagę "nie 

otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert". 
 
10.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem "ZMIANA", z 

powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA" 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty. 

 

10.13. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie 

ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE" będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane. 

 

10.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty – 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: 

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 
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Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin, Pokój ADMINISTRACJA. 

 

11.2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2022r. o godzinie 13:00. 
 

11.3. Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty poprzez 
przystawienie pieczątki o treści: 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 

Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin 

tel. 58-536-16-59 z dopisaną ręcznie datą wpływu i godziną. 

 
11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

 

11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 

Bielawki 47, 83 - 130 Pelplin 
Budynek Główny – weranda w dniu 27.01.22r. o godz. 13:10 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 
 

11.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
11.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

11.8. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny lub, w szczególności w zakresie: 

 

11.8.1. 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 na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 2015 

poz. 2008); 

  

11.8.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
 

11.8.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

 

11.8.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
 

11.8.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

  

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

 

11.9.1  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 11.8., chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
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11.9.2  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w 

szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 11.8. 

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

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt 11.8. lub 

11.9 Regulaminu lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
11.11.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

11.12.  Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, musi być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty 

doręczenia zawiadomienia. 

 

11.13. Zamawiający: 

 
11.13.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności 

wskazane w pkt 4.1.4.   
 

11.13.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek tj.: 
1) jest niezgodna z Regulaminem przetargu; 

2) jej treść nie odpowiada treści Regulaminu, z (zastrzeżeniem omyłki  polegającej  na  
niezgodności  oferty  z Regulaminem,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty); 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  ze specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

8) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofert, 
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

 

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
11.14. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

11.14.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
 

11.14.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

 

11.14.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach: 
a) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

 

11.14.4. unieważnieniu postępowania. 
 

11.16. Informacje, o których mowa w 11.14.1 i 11.14.4 Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(www.dpsbielawki.com) 
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11.17. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, gdy: 
1) nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

3)  w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

 
12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

12.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

cena – maksymalnie 60%, okres gwarancji mechanicznej i na powłokę lakierniczą bez limitu 

kilometrów gwarancji – maksymalnie 20%, okres gwarancji na korozję perforacyjną 20%. 
 

12.2. Ocena ofert wyrażona jest w punktach: 1% - 1 pkt. 
 

12.3. Punktacja przyznawania ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 

12.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Regulaminie przetargu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny 

Cena (C) Max. 60% Max. 60 Wg wzoru C = (C min/C ob) x 60 
gdzie: 

C        - liczba punktów za cenę ofertową 

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

C ob – cena oferty badanej 

 

Okres 

gwarancji 

mechanicznej i 

na powłokę 

lakierniczą bez 
limitu 

kilometrów 

Max. 20% Max. 20 1) okres gwarancji 2 lata – 10 pkt 

2) okres gwarancji 3 lata – 15 pkt 

3) okres gwarancji 4 lata lub więcej – 20 pkt 

Okres 

gwarancji na 
korozję 

perforacyjną 

Max. 20% Max. 20 1) okres gwarancji 5 lat – 10 pkt 

2) okres gwarancji 6 lat – 15 pkt 
3) okres gwarancji 7 lat lub więcej – 20 pkt 

Razem: 100,00% 100  

13.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

14. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

14.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa. 

 

14.2. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór 
Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami 

zawartymi w Regulaminie przetargu oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane 

zawarte w ofercie. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru 

Umowy”. 
 
14.3.  Do oferty należy załączyć: wydruk Uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na każdej stronie 

przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na 

warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty został w załączniku do 

Regulaminu przetargu. 
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15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY 

15.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w Regulaminie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru. 
 

15.2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, 

Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, 

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

15.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 2 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i godzinie. 

 

15.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki: 
1)nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu, 

2)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

3)zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 
5)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będący indywidualnym przedsiębiorcą (osoba fizyczna) 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

 

15.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (PROJEKT UMOWY) 

16.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą  

zostanie podpisana umowa. 

 
17. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI REGULAMINU. 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu  

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

terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie 
internetowej www.dpsbielawki.com 

 

17.2. Pytania należy kierować na adres: 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, Bielawki 47, 

83-130 Pelplin lub pocztą e-mail: bielawki@op.pl 
 

17.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

 

17.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 17.1. 

 

17.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

Regulaminu. 
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17.6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

Regulaminu prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia. 

 
17.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Regulaminu nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano w regulaminie 

oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (www.dpsbielawki.com). 

 
18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INNE INFORMACJE 

18.1. Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 

poz. 922) przez  Dom Zakonny w Bielawkach, w celach realizacji postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

 

18.2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19.l. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w 

ogłoszeniu i niniejszym Regulaminie. 

 

19.2.W przypadku uchylania się Wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy przez 

okres dłuższy niż 2 dni, Zamawiający jest uprawniony do wyboru ofert najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert przetargowych. 

 

19.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji. 

 
19.4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odwołania lub unieważnienia 

postępowania. 

 

19.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
 

19.6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

19.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w 
niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich 

dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępny jest Regulamin przetargu. Każda zmiana staje 

się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu. 

  

19.8. W zakresie nieunormowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

19.9. Spory na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu poddaje się 

pod rozstrzygnięcie Sądy właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

19.10. Każdy z Wykonawców jest związany treścią niniejszego Regulaminu. 
 

19.11. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Przełożoną Domu. 

 

 

 

Bielawki, dnia 19.01.2022r.                                                               Zatwierdzam: 
     Przełożona Domu 

s. Katarzyna Piotrkowska 

 

ZAŁĄCZNIKI: 



 14 

Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu przetargu: 

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie przetargu. 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2A - Oświadczenie o spełnianiu warunków. 

Załącznik nr 2B - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. 
Załącznik nr 2C - Wykaz wykonanych dostaw. 

Załącznik nr 2D - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy. 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 
Załącznik nr 5 - Parametry techniczne samochodu. 

 


