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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Agencja Wywiadu 

ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa 

NIP: 521-319-85-08, Regon: 015179898 

Numer tel.: (22) 640 55 79 

Adres poczty elektronicznej: zp@aw.gov.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   

www.bip.aw.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

www.bip.aw.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej także „Pzp”, 

oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu  

lub większej. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności,  

tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał przedłożenia 

podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale IX SWZ, w tym 

oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) wyłącznie  

od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

1) dla części 1 - załącznik nr 1a do SWZ; 

2) dla części 2 - załącznik nr 1b do SWZ; 

3) dla części 3 - załącznik nr 1c do SWZ; 

4) dla części 4 - załącznik nr 1d do SWZ; 

5) dla części 5 - załącznik nr 1e do SWZ; 

6) dla części 6 - załącznik nr 1f do SWZ; 

7) dla części 7 - załącznik nr 1g do SWZ 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

1) przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części: 

a) część 1 - samochód osobowy grupy podstawowej klasa C niższa średnia, typu kombi - 

szt. 2; 

mailto:zp@aw.gov.pl
http://www.bip.aw.gov.pl/zamowienia-publiczne/
http://www.bip.aw.gov.pl/zamowienia-publiczne/
http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371419994#mip51080689
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b) część 2 - samochód osobowy grupy minibusy klasa I - szt. 1; 

c) część 3 - samochód osobowy grupy kombi – van z napędem elektrycznym - szt. 1; 

d) część 4 - samochód osobowy z napędem elektrycznym - szt. 1; 

e) część 5 - samochód osobowy grupy terenowo - rekreacyjny klasy D - szt. 1; 

f) część 6 - samochód osobowy grupy podstawowej klasa C niższa średnia - szt. 1; 

g) część 7 - samochód osobowy grupy terenowo - rekreacyjny klasy C - szt. 1. 

2) ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części lub wybranych przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty 

polski. 

6. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp) wskazać w ofercie 

(formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak powyższych informacji w ofercie oznaczać 

będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

7. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

34100000 – pojazdy silnikowe,  

34110000 – samochody osobowe, 

34144900-7 – pojazdy elektryczne. 
 

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy  

od daty zawarcia umowy.  

 

VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem  

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek  

z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 - ustawy Pzp. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 

Wykonawców. 

 

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych. 

1. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp,  

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni  

od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 
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1) oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,  

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na podstawie  

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 4 do SWZ); 

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej, niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 5 do SWZ). 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę  

lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację  

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy  

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

w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

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

się powyższych dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio 

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu  

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę  

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,  

w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie 

 art. 70 Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwią wypełnienie 

http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371419994#mip51080597
http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371519539#mip54709975
http://10.50.0.143:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371419994#mip51080593
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JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

1) Zamawiający udostępnia Wykonawcom plik w formacie .xml, wygenerowany z narzędzia 

ESPD, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ; 

2) Zamawiający informuje, ze pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl Urząd Zamówień 

Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom 

utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ  

w wersji elektronicznej; 

3) Szczegółowa instrukcja składania JEDZ elektronicznie udostępniona jest na stronie 

internetowej UZP: https://uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-

Europejski-Dokument-Zamówienia-instrukcja-2021.01.20.pdf . 

8. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia (JEDZ) sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 

sekcji w części IV. 

 

X. Informacje 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 udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.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: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza  

do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji korzystania z miniPortalu, 

dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi w sumie 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

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 przesłana za pomocą tego formularza  

nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy (ZP/15/2021). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zp@aw.gov.pl 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamówienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamówienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
mailto:zp@aw.gov.pl
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9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem ePUAP  lub na adres  

e-mail: zp@aw.gov.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania),  

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego  

nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

11. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
 

XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.  

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pani Anna Śliwczak, tel. (22) 640 50 88 lub (22) 640 55 79, e-mail: zp@aw.gov.pl 
 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert (przy czym 

pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),  

tj. do dnia 9 listopada 2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 

pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki  

do unieważnienia postępowania. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

mailto:zp@aw.gov.pl
mailto:zp@aw.gov.pl
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2.1. wypełnioną szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, stanowiącą 

Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do SWZ, dotyczącą części, na którą Wykonawca 

składa ofertę; 

2.2. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

2.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia  

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192, z późn. zm.), które  

to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,  

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, wszystkie z nich podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi 

folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku,  

za pośrednictwem miniPortalu, Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika, dostępnej na miniPortalu. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1913), 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). Wykonawca zobowiązany jest, 

wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych  

w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami 

art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w formularzu ofertowym. 
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XIV. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia 

2021 r., do godziny 10:30. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę  

za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 

XV. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 12 sierpnia 2021 r., o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVI. Sposób obliczenia ceny. 

1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku 

od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

3. Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny  
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i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki  

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert. 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w częściach 1, 2, 5, 6, 7 niniejszego zamówienia, 

Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

1) cena oferty brutto 60 %;  

oraz następującymi kryteriami oceny związanymi z eksploatacją pojazdu określonymi 

dla cyklu mieszanego zgodnie z procedurą WLTP w homologacji, to jest: 

2) koszt zużycia energii 20 %; 

3) emisja dwutlenku węgla 20 %. 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta 

wynosi 100 pkt, przy czym 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa 

jest określonej wadze kryterium w %.  

3. Wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty brutto (C) będzie wyliczona wg wzoru: 

C = 
Cmin 

x 60 pkt  
Cb 

gdzie:  

C - kryterium: cena oferty brutto, 

Cmin - 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: 

Rodzaj 
paliwa 

Zużycie 
paliwa w 
l/100 km 

Zużycie paliwa dla 
przebiegu pojazdu 

kategorii M1 podczas 
całkowitego cyklu 

użytkowania w litrach 

Wartość 
energetyc
zna w MJ 

Zużycie energii dla 
przebiegu pojazdu 

kategorii M1 
podczas 

całkowitego cyklu 
użytkowania w MJ 

Koszt 
zużycia 

1 MJ 
energii 

(zł.) 

Koszt zużycia energii 
dla przebiegu pojazdu 
kategorii M1 podczas 

całkowitego cyklu 
użytkowania 

Część 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON   36  0,15   

Pb   32  0,173   

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 ustalonego wg. załącznika nr 3 do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych (Dz.U.2011.96.559) 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 
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paliw silnikowych odpowiednio dla paliwa ON 36 MJ/l oraz 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 (odpowiednio 36MJ/l lub 32MJ/l) 

= wartość kol. 5; 

5) w kolumnie 6 Zamawiający wpisał wartość pieniężną kosztów zużycia 1 MJ energii 

przyjmując, że na dzień 6 lipca 2021 r. ceny średnie paliw ogłoszone przez Polską Izbę 

Paliw Płynnych wynoszą: ON – 5,40 zł/l, Pb 95 – 5,54 zł/l, czyli koszt zużycia  

1 MJ wynosi: dla ON 1MJ =  0,15 zł, dla Pb 95 1 MJ = 0,173 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 

KZE= 
KZEmin 

x 20 pkt  KZEb 

gdzie:  

KZE - koszty zużycia energii, 

KZEmin - koszty zużycia energii najniższe spośród wszystkich ważnych ofert, 

KZEb - koszty zużycia energii w ofercie badanej. 

5. Wartość punktowa oferty w kryterium emisja dwutlenku węgla (KCO2): 

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., tj. 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  
Przebieg pojazdu kategorii M1 

podczas całkowitego cyklu 
użytkowania 

Koszty jednostkowe 
emisji 

Koszty emisji CO2 
(1x2x3=4) 

1 2 3 4 

……………. 
kg/km 

200 000 km 0,115 PLN/kg  

Koszty emisji dwutlenku węgla będą oceniane metodą punktową według wzoru: 

KCO2= 
KCO2 min 

x 20 pkt  
KCO2 bad 

gdzie:  

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. Łączna liczba punktów (ŁLP) zamówienia obliczona będzie według zależności: 

ŁLP = C + KZE + KCO2 

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w częściach 3, 4 niniejszego zamówienia, 

Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

1) cena oferty brutto 60 %;  
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2) zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w cyklu mieszanym 40 %. 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta 

wynosi 100 pkt, przy czym 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa 

jest określonej wadze kryterium w %.  

8. Wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty brutto (C) będzie wyliczona wg wzoru: 

C = 
Cmin 

x 60 pkt  
Cb 

gdzie:  

C - kryterium: cena oferty brutto, 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród zaproponowanych we wszystkich ważnych 

ofertach niepodlegających odrzuceniu (brutto), 

Cb - cena oferty badanej (brutto). 

9. Wartość punktowa oferty w kryterium zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w cyklu 

mieszanym (E) (określony jako zasięg samochodu na jednym ładowaniu, zgodnie  

z procedurą WLTP w homologacji),  obliczona zostanie następująco: 

E = 
Eb 

x 40 pkt  
Enaj 

gdzie:  

E - kryterium: zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w cyklu mieszanym, 

Eb - zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w cyklu mieszanym w badanej ofercie, 

Enaj - największy zasięg przy zasilaniu energią elektryczną w cyklu mieszanym  

we wszystkich ofertach niepodlegających odrzuceniu 

10. Obliczenia oceny oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty  

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, wezwie  

on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 

przez nich ofertach. 

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów  

lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę w terminie związania oferta ̨ określonym  

w SWZ. 

14. Jeżeli termin związania oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa ̨ ocenę,  

do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

15. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 14, oferta podlega odrzuceniu,  

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 
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XVIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem  

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedna ̨ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające  

ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla  

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

  

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodna ̨ z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta ̨ w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej,  

albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej  

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
 

XXII. Postanowienia końcowe. 

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 dnia  

4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. administratorem danych osobowych jest Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 

Warszawa, e-mail: zp@aw.gov.pl; 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny 

stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający 

na Zamawiającym; 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

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

5. obowiązek podania danych osobowych, przez osobę, której bezpośrednio dotyczą, 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; 

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. osoba, której dane dotyczą, posiada: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia jej danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej  

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także  

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia,  
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka 

osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

9. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu; 

10. osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje: 

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

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku 

informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
 

XXIII. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f , 1g - Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

Załącznik nr 4 - Jednolity europejski dokument zamówienia; 

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 


