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ROZDZIAŁ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok 

tel./fax: (85) 869 67 50, e-mail: strazm@um.bialystok.pl 

godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku 

adres strony internetowej: http://smbip.um.bialystok.pl/ 

2. Tryb postępowania: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokonać oceny ofert,                        

a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów służbowych na potrzeby 

Straży Miejskiej w Białymstoku. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części 

w niżej określonych zakresach: 

Część I – dostawa mobilnego systemu kontrolno- pomiarowego stanu środowiska,                                  

w skład którego wchodzi samochód w wersji VAN wraz z zabudową                                 

i specjalistycznym wyposażeniem. 

Część II – dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych. 

Część III – dostawa samochodu o napędzie w 100% elektrycznym. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

2.  W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 

jednej, do dwóch lub do wszystkich trzech części.  

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Publicznych (CPV): 

34114000-9 pojazdy specjalne 

34100000-8 pojazdy silnikowe 

34144900-7 pojazdy elektryczne 

38400000-9 przyrządy do badania właściwości fizycznych  

38651600-9 kamery cyfrowe  

30200000-1 urządzenia komputerowe 

38433200-1 sprzęt do pomiaru emisji 

31731000-9 artykuły elektrotechniczne 

38631000-7 lornetki    

mailto:strazm@um.bialystok.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pojazdy-elektryczne-3400
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4. Podstawowe wymagania dla wszystkich samochodów: 

1) Rok produkcji samochodów: 

a. w zakresie części I – 2018 lub 2019 

b. w zakresie części I i II – 2019  

2) Samochody: 

c. muszą być fabrycznie nowe, 

d. nie mogą być uszkodzone, 

e. muszą być sprawne technicznie (posiadają ważne badania techniczne co najmniej 

na 3 lata), 

f. muszą posiadać książkę pojazdu i homologację, 

g. nie mogą być nigdzie wcześniej rejestrowane. 

3) Maksymalny przebieg każdego samochodu – 50 km. 

4) Wymagania dotyczące gwarancji, liczonej od daty przyjęcia dostawy przez 

Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym: 

Część I – dostawa mobilnego systemu kontrolno- pomiarowego stanu środowiska,                     

w skład którego wchodzi samochód w wersji VAN wraz z zabudową                                          

i specjalistycznym wyposażeniem. 

Wykonawca udzieli:  

a. minimum 24-miesięcznej gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne 

(bez limitu kilometrów), 

b. minimum 10-letniej gwarancji na perforację nadwozia, 

c. minimum 36-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, 

d. minimum 24-miesięcznej gwarancji na zabudowę pojazdu, 

e. minimum 24-miesięcznej gwarancji na sprzęt pomiarowo-badawczy wyposażenia i 

wytwornicę dymu, 

f. minimum 24-miesięcznej gwarancji na sprzęt informatyczno-łącznościowy. 

Część II – dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych. 

Wykonawca udzieli:  

a. minimum 24-miesięcznej gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne 

(bez limitu kilometrów), 

b. minimum 6-letniej gwarancji na perforację nadwozia, 

c. minimum 24-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, 

Część III – dostawa samochodu o napędzie w 100% elektrycznym. 

Wykonawca udzieli:  

a. minimum 24-miesięcznej gwarancji na elementy mechaniczne (bez limitu 

kilometrów), 

b. minimum 48-miesięcznej gwarancji na akumulator trakcyjny, 

c. minimum 6-letniej gwarancji na perforację nadwozia, 

d. minimum 24-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta 

Białegostoku. 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt                         

i ryzyko, do siedziby Zamawiającego przy ul. Składowej 11 w Białymstoku, gdzie 

odbędzie się protokolarny odbiór pojazdu i szkolenie.  

7. Szczegółowy opis zamówienia (OPZ) dla każdej części został określony odpowiednio w 

Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do SIWZ. 
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8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy 

dla każdej części, stanowiącym odpowiednio Załączniki nr 2A, 2B i 2C do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ III 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga realizacji każdej części zamówienia w nieprzekraczalnym terminie                    

do dnia 30 listopada 2019 r. (Zamawiający oczekuje skrócenia terminu realizacji, który jest 

jednym z kryteriów oceny ofert). 

 

 ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW                  

Z POSTĘPOWANIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. 

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

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ V 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Pzp. 

1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544                   

i 1629) 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 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz                      

z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). 
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ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa do oferty oświadczenie wstępne 

Wykonawcy – wg Załącznika nr 4 do SIWZ. 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na 

wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności,  o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dotyczy oferty ocenionej najwyżej): 

1) Wykonawca składa: 

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 (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w 

ogólnie dostępnych bazach danych). 

2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                     

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 powyżej, 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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia                               

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1).  

Zapisy w ust. 2 pkt 2) stosuje się odpowiednio. 
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3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp (dotyczy oferty ocenionej najwyżej) – nie dotyczy. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp (dotyczy oferty ocenionej najwyżej) – nie dotyczy. 

5. Wykaz innych dokumentów – niewymienionych w ust. 1-4: 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

każdy Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, 

zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielne oświadczenie wstępne  – wg Załącznika 

nr 4 do SIWZ. 

2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                                     

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym  Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze 

złożeniem oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, 

może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w Formularzu ofertowym stanowiącym 

odpowiednio Załącznik nr 3A, 3B i 3C do SIWZ.  

3. W przypadku braku informacji o podwykonawcach w Formularzu ofertowym, o którym 

mowa w ust. 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie. 

 

ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym  

oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej 
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grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, pełnomocnictw oraz 

uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.  

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres                   

e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy                       

z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 

otrzymania oświadczenia,  wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony                  

w punkcie 5 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ.  

8. Dokumenty w formie pisemnej dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na 

adres:  

Straż Miejska w Białymstoku 

ul. Składowa 11 

15-399 Białystok.  

9. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres e-mail: strazm@um.bialystok.pl lub 

faksem na numer: (85) 869 67 50.  

10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp udzieli wyjaśnień nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło 

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

wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania                          

i zamieści na stronie internetowej:  http://smbip.um.bialystok.pl/  

11. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

12. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:  

1) w sprawach merytorycznych: Ryszard Wnorowski, 

2) w sprawach proceduralnych: Ilona Flis-Bailey.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

mailto:strazm@um.bialystok.pl
http://smbip.um.bialystok.pl/


8 

 

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 60 dni.  

 

ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

2. Oferta musi zawierać:  

1) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 

3A, 3B i 3C do SIWZ. 

2) Oświadczenie wstępne Wykonawcy – według Załącznika nr 4 do SIWZ. 

3) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem 

więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której 

ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest 

samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. Złożenie 

więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

Wykonawcę.  

4. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć 

ofertę, jak również Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można 

udzielić jednemu Wykonawcy.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę, musi być dołączone do oferty i powinno 

być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem 

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że 

wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale, z zastrzeżeniem                  

ust. 6.  

10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach                             

z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez 

Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana, a cała oferta                  

w trwały sposób połączona (np. zbindowana, zszyta).  
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12. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane przez Wykonawcę.  

13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                    

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

konkurencji”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca 

zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne 

uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych  w niej informacji. Uzasadnienie 

powinno dowodzić, że zastrzeżona informacja w myśl przywołanego powyżej przepisu:     

1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej, było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku 

uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. Zaleca się, aby informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwałe spięte i oddzielone od pozostałej 

(jawnej) części oferty. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

16. Składanie ofert przez Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty). 

2) Dokument pełnomocnictwa  określający jego zakres powinien być przedłożony                    

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza                 

i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobą 

prawną). 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. 

4) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

  

ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Składowej 11, 

pokój nr 304 (sekretariat), w terminie do dnia 22.05.2019 r. do godz. 9.45.   
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2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 

bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy oraz podpisana w następujący sposób:  

Straż Miejska w Białymstoku, 15-399 Białystok, ul. Składowa 11 

 

Oferta w postępowaniu na „Dostawę trzech samochodów służbowych na potrzeby 

Straży Miejskiej w Białymstoku” (Znak sprawy: SM.AL.2711.1.2019) 

 

Nie otwierać przed dniem 22.05.2019 r., godz. 10.00. 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

 ROZDZIAŁ XII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 

w Białymstoku przy ul. Składowej 11, w pokoju nr 314. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje odrębnie dla każdej części 

zamówienia kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                               

i warunków płatności zawartych w ofertach.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://smbip.um.bialystok.pl/  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie ceny brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia w formularzu ofertowym, właściwym dla danej części zamówienia, 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 3A, Załącznik nr 3B 

lub Załącznik nr 3C do SIWZ.   

2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 

powinien w cenie oferty ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także 

ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

3. Cena oferty brutto winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 

http://smbip.um.bialystok.pl/
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5. Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania                                    

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru oraz usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Część I – dostawa mobilnego systemu kontrolno- pomiarowego stanu środowiska,                     

w skład którego wchodzi samochód w wersji VAN wraz z zabudową i specjalistycznym 

wyposażeniem. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty (C) 60% 

2 Gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły 

mechaniczne /bez limitu kilometrów/ (G) 

30% 

3 Termin dostawy (T) 10% 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz  

uzyska największą liczbę punktów. 

3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych 

kryteriów. 

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach 

kryterium  zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.  

5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg 

następującego wzoru: 

Oferta najkorzystniejsza = C + G + T 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty” 

G – liczba punktów przyznanych w kryterium „gwarancja na silnik i wszystkie 

podzespoły mechaniczne /bez limitu kilometrów/ ” 

T – liczba punktów przyznanych w kryterium „termin dostawy” 

6. Ocenie zostanie poddana „C - cena oferty”, czyli cena brutto za realizację całego 

zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, podana w 
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formularzu ofertowym. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 

        Cm 

C = ------  x 60 pkt 

         Cx 

gdzie: 

Cx – cena brutto oferty badanej 

Cm – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 

7. Ocena w zakresie kryterium „G - gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły 

mechaniczne /bez limitu kilometrów/” zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Długość gwarancji 

liczona będzie w miesiącach. Zamawiający przyjmuje minimalny okres gwarancji na 

silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne /bez limitu kilometrów/ – 24 miesiące. 

Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji od wymaganego, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty tego Wykonawcy. Maksymalny pułap oferowanego okresu gwarancji 

Zamawiający ustala na poziomie 48 miesięcy.   

Ocena kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady: 

G - gwarancja na silnik                                 

i wszystkie podzespoły 

mechaniczne /bez limitu 

kilometrów/ 

24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 

Liczba punktów 0 15 30 

8. Ocena w zakresie kryterium „T - termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Brak 

wskazania przez Wykonawcę deklarowanego terminu dostawy, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty tego Wykonawcy. Ocena kryterium zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 

T - Termin dostawy do dnia  

30 listopada 2019r. 

do dnia  

31 października 2019r. 

do dnia  

30 września 2019r. 

Liczba punktów 0 5 10 

9. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy 

Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców do 

złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

 

Część II – dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty (C) 60% 
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2 Gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły 

mechaniczne /bez limitu kilometrów/ (G) 

20% 

3 Termin dostawy (T) 20% 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz  

uzyska największą liczbę punktów. 

3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych 

kryteriów. 

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach 

kryterium  zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Końcówki poniżej 0,005 

pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt 

5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg 

następującego wzoru: 

Oferta najkorzystniejsza = C + G + T 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty” 

G – liczba punktów przyznanych w kryterium „gwarancja na silnik i wszystkie 

podzespoły mechaniczne /bez limitu kilometrów/ ” 

T – liczba punktów przyznanych w kryterium „termin dostawy” 

6. Ocenie zostanie poddana „C - cena oferty”, czyli cena brutto za realizację całego 

zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, podana w 

formularzu ofertowym. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 

        Cm 

C = ------  x 60 pkt 

         Cx 

gdzie: 

Cx – cena brutto oferty badanej 

Cm – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 

7. Ocena w zakresie kryterium „G - gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły 

mechaniczne /bez limitu kilometrów/” zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Długość gwarancji 

liczona będzie w miesiącach. Zamawiający przyjmuje minimalny okres gwarancji na 

silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne /bez limitu kilometrów/ – 24 miesiące. 

Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji od wymaganego, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty tego Wykonawcy. Maksymalny pułap oferowanego okresu gwarancji 

Zamawiający ustala na poziomie 48 miesięcy.   

Ocena kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady: 

G - gwarancja na silnik                                 

i wszystkie podzespoły 

mechaniczne /bez limitu 

24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 
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kilometrów/ 

Liczba punktów 0 10 20 

8. Ocena w zakresie kryterium „T - termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Brak 

wskazania przez Wykonawcę deklarowanego terminu dostawy, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty tego Wykonawcy. Ocena kryterium zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 

T - Termin dostawy do dnia  

30 listopada 2019r. 

do dnia  

31 października 2019r. 

do dnia  

30 września 2019r. 

Liczba punktów 0 10 20 

9. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy 

Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców do 

złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

 

Część III – dostawa samochodu o napędzie w 100% elektrycznym. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty (C) 60% 

2 Zużycie energii (E) 10% 

3 Gwarancja na akumulator trakcyjny  (G) 20% 

4 Termin dostawy (T) 10% 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz  

uzyska największą liczbę punktów. 

3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych 

kryteriów. 

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach 

kryterium  zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Końcówki poniżej 0,005 

pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt 

5. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg 

następującego wzoru: 

Oferta najkorzystniejsza = C + E + G + T 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty” 

E – liczba punktów przyznanych w kryterium „zużycie energii” 

G – liczba punktów przyznanych w kryterium „gwarancja na akumulator trakcyjny” 



15 

 

T – liczba punktów przyznanych w kryterium „termin dostawy” 

6. Ocenie zostanie poddana „C - cena oferty”, czyli cena brutto za realizację całego 

zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, podana w 

formularzu ofertowym. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie 

obliczona wg poniższego wzoru: 

        Cm 

C = ------  x 60 pkt 

         Cx 

gdzie: 

Cx – cena brutto oferty badanej 

Cm – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 

7. Ocenie zostanie poddane „E - zużycie energii”, tj. wartość zużycia energii (Wh/km) 

wynikająca ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE. Liczba punktów, 

jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

        Em 

E = ------  x 10 pkt 

         Ex 

gdzie: 

Ex – wartość zużycia energii oferty badanej 

Em – najniższa zaoferowana wartość zużycia energii spośród ofert nieodrzuconych 

8. Ocena w zakresie kryterium „G - gwarancja na akumulator trakcyjny” zostanie 

dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji 

Wykonawcy. Długość gwarancji liczona będzie w miesiącach. Zamawiający przyjmuje 

minimalny okres gwarancji na akumulator trakcyjny 48 miesięcy. Zaoferowanie krótszego 

okresu gwarancji od wymaganego, skutkować będzie odrzuceniem oferty tego 

Wykonawcy. Maksymalny pułap oferowanego okresu gwarancji Zamawiający ustala na 

poziomie 96 miesięcy.   

Ocena kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady: 

G - gwarancja na 

akumulator trakcyjny 

48 

miesięcy 

60 

miesięcy 

72 

miesiące 

84 

miesiące 

96 

miesięcy 

Liczba punktów 0 5 10 15 20 

9. Ocena w zakresie kryterium „T - termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie 

wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Brak 

wskazania przez Wykonawcę deklarowanego terminu dostawy, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty tego Wykonawcy. Ocena kryterium zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 

T - Termin dostawy do dnia  

30 listopada 2019r. 

do dnia  

31 października 2019r. 

do dnia  

30 września 2019r. 

Liczba punktów 0 5 10 
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10. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy 

Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców do 

złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

 

ROZDZIAŁ XV 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria 

wyboru. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 

określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na własnej stronie internetowej  

http://smbip.um.bialystok.pl/  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem 

lub drogą elektroniczną. 

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

5-dniowego terminu w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawca, którego zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 

informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do 

kontaktów w związku z realizacją umowy.  

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca o którym mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp uchyla się od zawarcia 

umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp). 

 

ROZDZIAŁ XVII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

 

1. Wzór umowy stanowią  Załączniki nr 2A, 2B i 2C do SIWZ, odpowiednio dla Części I, 

II i III przedmiotu zamówienia. 

http://smbip.um.bialystok.pl/
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2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści zawartej umowy                   

w sprawie zamówienia publicznego, na postawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,                            

w sposób i na warunkach wskazanych we wzorze umowy, o której mowa w ust 1. 

3. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje 

odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XX 

INNE POSTANOWIENIA 

 

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

ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy 

Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XXI 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

z 04.05.2016 str. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018  s. 2), zwanego dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Białymstoku, ul. 

Składowa 11, 15-399 Białystok, tel. 85 869 67 50, adres e-mail: strazm@um.bialystok.pl. 
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2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl, tel. 

85 869 67 52.   

3. Pani/Pana 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 Straży Miejskiej w Białymstoku jako jednostce sektora finansów publicznych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa.   

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

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

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

umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji 

dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 

wewnętrznych Administratora danych. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących, 

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

(skorzystanie z tego prawa  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, 

zmiana postanowień umowy, oraz nie może naruszać integralności  protokołu i jego 

załączników), 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                     

w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania                 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                  

z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),   

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

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

przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych, 

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

mailto:mzajkowski@um.bialystok.pl
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 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. Jednocześnie Straż Miejska w Białymstoku przypomina o ciążącym na Pani/Panu 

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. 

 

 

Spis załączników stanowiących integralną część niniejszej SIWZ: 

Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie Części I  

Załącznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie Części II  

Załącznik nr 1C – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie Części III 

Załącznik nr 2A – Wzór umowy dla Części I 

Załącznik nr 2B – Wzór umowy dla Części II 

Załącznik nr 2C – Wzór umowy dla Części III 

Załącznik nr 3A – Formularz ofertowy dla Części I 

Załącznik nr 3B – Formularz ofertowy dla Części II 

Załącznik nr 3C – Formularz ofertowy dla Części III 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 – Informacja dot. grupy kapitałowej  

 


