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OR.372.1.2019  

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”. 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka 
Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Zatwierdzam 

 

   Agata Michalkiewicz 

 

         Dyrektor 
       Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie 
 

Kościan, dnia 27 września 2019 roku 
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§ 1. Zamawiający 

 Nazwa:  SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie 

 Adres:   ul. Bączkowskiego 11a, 64 – 000 Kościan 

NIP: 6981582707 

Regon: 410390558 

e-mail: kamila.nowak@or.koscian.pl 

internet: www.bip.koscian.pl, www.bip.or.koscian.pl 

Tel.  65 512 12 70 

 

zwany dalej „Zamawiającym” 

 

§ 2. Przedmiot zamówienia  

KOD CPV:  

CPV 34115200-8  Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla 
Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie.  

2) Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) samochód wyprodukowany nie później niż w 2019 roku, zapewniający możliwość 
jednoczesnego przewożenia 9 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej i zamiennie 
min. 8 osób wraz z kierowcą oraz stanowisko wózka inwalidzkiego; 

b) fotele  w przedziale pasażerskim dla 7 osób – z możliwością szybkiego demontażu;  
c) silnik poj.  min. 1900 cm3, 
d) norma emisji spalin min. Euro 5; 
e) podjazdy do wózka inwalidzkiego; 
f) gwarancja samochodu min. 24 miesiące i nie mniejsza niż oferuje producent na 

silniki, podzespoły, powłokę lakierniczą i perforację nadwozia 
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał.nr 1 do siwz. 

4) Zmawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3. Zamawiający: nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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§ 4. Terminy wykonania zamówienia: do 15 listopada 2019 r. 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, 

2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

2.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym 
zakresie, 

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w 
tym zakresie, 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia oferty, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował: dostawę 
jednego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o 
wartości min. 100 000,00 zł. brutto. 

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia; 

2)  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12-23, 

3) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 
zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 
szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do 
oferty. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23  

 

§ 6. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowania, zgodnie ze 
wzorem oświadczenia stanowiącym zał. do siwz nr 2, 

2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze 
wzorem oświadczenia stanowiącym zał. do siwz nr 3, 

3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, 2 niniejszego paragrafu składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w 
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone w oryginale, o którym mowa w 
paragrafie 5 ust. 3 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym zał. do 
siwz nr 4. 
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2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do siwz nr 5. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
składa każdy z Wykonawców. 

 

§ 7. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.: 

 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których 
dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być 
wydawane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – 
zgodnie ze wzorem, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ, 

 

§ 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

2. Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty 
elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie 
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będzie następowało pisemnie. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje 
pocztą elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument 
lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę 
e-maila zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 
tym pismem. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Numery telefonu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w § 1 
niniejszej specyfikacji. 

5. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 
wykonawcami: 

1) w sprawach formalnych procedury niniejszego zamówienia publicznego: 
Kamila Nowak – e-mail: kamila.nowak@or.kościan.pl, tel 65 512 12 70, 

2) w sprawach przedmiotu zamówienia:   

3) Kamila Nowak – e-mail: kamila.nowak@or.kościan.pl, tel 65 512 12 70, 

4) Kontakt odbywać się może w dni robocze, w godzinach od 9ºº - 14ºº pod 
ww. e-mailami lub telefonami. 

 

§ 9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 200,00 zł  (słownie: 
trzy tysiące dwieście złotych 00/100). 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia  7.10.2019 r. do  godz. 10:00 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, numer konta 
zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kościanie 51 8666 0004 0111 5486 2000 
0001, z adnotacją „dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych w tym jedno stanowisko dla wózka 
inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie.”, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający 
wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub 
poręczenia). 

5. Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od 
dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

6. Wadium wniesione przez jednego wspólnika konsorcjum uważa się za wniesione 
prawidłowo. 

 

§ 10. Sposób udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 

4. Zamawiający nie planuje zebrania wykonawców. 

 

§ 11. Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od 
dnia, w którym upływa termin składnia ofert. 

 

§ 12. Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę Wzór formularza oferty stanowi zał. nr 7 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.  Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w przedmiocie zamówienia. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 
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5. Wykonawca składa ofertę napisaną w języku polskim, techniką nieścieralną. 

6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru i wymaganiami 
ustawowymi. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

7. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być czytelne albo opatrzone 
imienną pieczątką. 

8. Wszystkie strony oferty z załącznikami proponuje się ponumerować i spiąć w sposób 
zapobiegający jej dekompletacji. 

9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osoby 
określone w pkt. 6. 

10. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. 

11. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: 

1) formularz ofertowy, 

2)  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców 
występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone w oryginale, jeżeli Wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, zgodnie ze wzorem 
oświadczenia stanowiącym zał. do siwz nr 4 – jeżeli Wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 

4) dowód wniesienia wadium, w innej formie niż w pieniądzu. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, 
jak składane z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13.  Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące 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: „Nie udostępniać innym uczestnikom 
postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16.04,1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. 03 . Nr 153, poz. 
1503 z póź. zm.) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
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przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do 
oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 
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. 

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

15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

16. Oświadczenia, o których mowa w siwz dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy oraz dotyczące  podwykonawców, składane są w oryginale. 

17.  Dokumenty, o których mowa w siwz, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

18.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 

§ 13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w kancelarii, na parterze Zamawiającego, w nieprzekraczalnym 
terminie do 07.10.2019 r. do godz. 10.00, w nieprzejrzystej, zabezpieczonej kopercie, 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili otwarcia ofert oraz 
oznaczonej: 

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie 
ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan 
Pokój 29 
„ Dostawa samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka 
Rehabilitacyjnego  w Kościanie.” 

                nie otwierać przed  7.10.2019 r. 

Koperta, poza oznaczeniami podanymi powyżej, winna posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia 
jej spóźnionego złożenia. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi 7.10.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 
nr 25. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w siwz 
kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 

 

§ 14. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Zamawiający wymaga podanie ceny brutto za całość zamówienia w formularzu oferty. 

2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 
wynikające z obowiązujących przepisów.  

3. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będzie w 
złotych polskich. 

 

§ 15. Kryteria oceny ofert 

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez zamawiającego przy zastosowaniu 
następujących kryteriów i ich wagi: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena 60% (60 pkt.) 

2 Zużycie energii 14% (14 pkt.) 

3 Emisja dwutlenku węgla 14% (14 pkt.) 

4 Emisja zanieczyszczeń (wyrażona łącznie emisja 
tlenku azotu, cząstek stałych węglowodorów) 

12% (12 pkt.) 

 

1) Kryterium - cena oferty – waga kryterium 60 % oznacza całkowitą cenę ryczałtową 
brutto oferty (cena netto plus podatek VAT)  
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Pc =  Cmin/Cb x 100 x 60 % 

           Pc – suma punktów w zakresie ceny obliczonych dla oferty badanej, 

  Cmin- najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

  Cb-cena oferty badanej, 

Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny za 
realizację zamówienia. 

 

Zużycie energii– waga kryterium 14 % 

Ocenie będzie podlegać zużycie energii (MJ/km). 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium wg następującego wzoru: 

Pze=(najniższa wartość zużycia energii/wartość zużycia energii w badanej ofercie)x100 x 14% 

            gdzie: 

 Pze= suma punktów w zakresie zużycia energii dla oferty badanej, 

 Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium zużycie energii. 

 

Emisja dwutlenku węgla– waga kryterium 14 % 

Ocenie będzie podlegać emisja dwutlenku węgla (g/km). 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium wg następującego wzoru: 

 

Pdw=(najniższa wartość emisji dwutlenku węgla/wartość emisji dwutlenku węgla w badanej 
ofercie)x100 x 14% 

            gdzie: 

 Pdw= suma punktów w zakresie emisji dwutlenku węgla dla oferty badanej, 

 Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium emisja dwutlenku 
węgla. 

 

Emisja zanieczyszczeń– waga kryterium 12 % 

Ocenie będzie podlegać emisja zanieczyszczeń (mg/km)- tlenki azotu, cząstki stałe, 
węglowodory. 
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Zamawiający dokona oceny tego kryterium wg następującego wzoru: 

Pez=(najniższa wartość emisji zanieczyszczeń/wartość emisji zanieczyszczeń w badanej 
ofercie)x100 x 12% 

            gdzie: 

 Pez= suma punktów w zakresie emisji dwutlenku węgla dla oferty badanej, 

  

Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium emisja 
zanieczyszczeń. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę dla Zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska 
najwyższą łączną liczbę punktów ( max. 100 ), pod względem określonych powyżej 
kryteriów.  

      Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

 

§ 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o  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 wykonawców, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.  

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o 
ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

§ 17.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie przewiduje 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

§ 18. Podwykonawcy w realizacji zamówienia  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowej części zamówienia.  
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2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

 

§ 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na warunkach 
określonych we wzorze umowy. 

2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
stanowią - Projekty umów –zał. nr 8 do SIWZ. 

 

§ 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli 
mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę w wyniku naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opis przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające  wniesienie odwołania.  

4. 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 Pzp. 

 

§ 21. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. 
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§ 22. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje aukcji 
elektronicznej. 

§ 23. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 24. Klauzula informacyjna 

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie– Klauzula informacyjna 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

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

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w 

Kościanie z siedzibą w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, 

Kościan; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie jest 

Pan Łukasz Grajewski, e-mail: biuro@or.koscian.pl;   tel.65 512 12 70* 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 

dostawy samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka 

Rehabilitacyjnego  w Kościanie. - nr OR.372.1.2019  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

 odbiorcami 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.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

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

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 



 
 
 
 
 

Strona 15 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO ***;   

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

Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

     

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania 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. 

*** Wyjaśnienie: 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 

Załączniki do specyfikacji: 
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1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

5. Informacja o grupie kapitałowej. 

6. Wykaz dostaw. 

7. Formularz oferty  

8. Projekt umowy. 
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Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. NADWOZIE NA BAZIE SAMOCHODU OSOBOWEGO 

Zamknięte o wymiarach wnętrza po zabudowie : 

a) wysokość min.1800 mm,  
b) zapewniające możliwość jednoczesnego przewożenia 9 osób wraz z kierowcą w 

pozycji siedzącej i zamiennie min. 8 osób wraz z kierowcą oraz stanowisko wózka 
inwalidzkiego, i przejście zapewniające opiekunowi dostęp do wszystkich miejsc. 

c) Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, 
otwierające się pod kątem min. 175O – wyposażone dodatkowo w ograniczniki, oraz 
blokady położenia skrzydeł, z wycieraczką i spryskiwaczem. Prześwit do środka 
kabiny wysokości min. 1500 mm i szerokości umożliwiającej załadunek wózka 
inwalidzkiego, wraz z osobą w pozycji siedzącej. 

d) Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieranym oknem, oraz stopniem 
wewnętrznym stałym, lub zewnętrznym automatycznie wysuwanym/wsuwanym 
przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, 

e) Ściany boczne przedziału pasażerskiego przeszklone, wyłożone wykładziną 
materiałową, lub PCV, oraz podsufitka wyłożona tkaniną. 

f) Podłoga z wykładziną przeciwpoślizgową oraz szynami lub systemem grzybkowym 
do szybkiego montażu siedzeń i wózków inwalidzkich, 

g) Wykończenie nadkoli. 

 

2.PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI 

a) Oświetlenie sufitowe, co najmniej dwupunktowe,  

b) Fotele dla 7 osób – z możliwością szybkiego demontażu, 

c) Stanowisko wózka inwalidzkiego – 1 szt. z mocowaniem, 

d) Siedzenie pasażera obok kierowcy – jednoosobowe, z przejściem do przedziału 
pasażerskiego. 
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3.OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

a) Ogrzewanie kabiny kierowcy, oraz niezależne (postojowe) przedziału pasażerskiego, 

b) Klimatyzacja kabiny kierowcy, 

c) Dodatkowa klimatyzacja przedziału pasażerskiego, 

 

4.WYPOSAŻENIE POJAZDU 

a) Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa  
z napinaczami oraz zagłówki, 

b) Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny, 

c) Fotel kierowcy wyposażony w regulację wysokości siedzenia, 

d) Poduszka powietrzna dla kierowcy, 

e) Poduszka powietrzna dla pasażera, 

 

5.SILNIK 

a) Pojemność  min. 1900 cm3   

 

6.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU 

 

Skrzynia biegów manualna, 6-cio stopniowa do jazdy w przód (w pełni zsynchronizowana) + 
bieg wsteczny (dopuszczalna równoważna skrzynia biegów automatyczna), 

 

7.ZAWIESZENIE 

Zawieszenie posiadające fabrycznie (tj. przez producenta pojazdu bazowego) 
zainstalowane stabilizatory osi przedniej lub tylnej lub zawieszenie niezależne, 

8.KOŁA 

a) Obręcze kół stalowe, 

b) Opony radialne letnie wzmocnione (C). 

 

9.SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY 
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1. Wspomaganie układu kierowniczego, 

2. Wspomaganie układu hamulcowego, 

3. System kontroli jazdy: 

 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 
 System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania (ASR), 
 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP). 

 

10.WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

a) koło zapasowe, 

b) Komplet kół zimowych  

c) Instalacja elektryczna 12V, 

d) Zbiornik paliwa min. 70 l, 

e) Asferyczne lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy, 

f) Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane, 

g) Reflektory halogenowe, 

h) Radioodtwarzacz CD/MP3 z instalacją głośnikową i antenową, 

i) Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu, 

j) Trzecie światło hamowania, 

k) Lusterko wsteczne wewnętrzne, 

l) Pasy do mocowania wózka inwalidzkiego 2 kpl. 

m) Zestaw narzędzi fabrycznych i podnośnik, 

n) Dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim, młotek do wybijania szyb, nóż do 
przecinania pasów bezpieczeństwa. 

o) Oznakowanie pojazdu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym 
symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej zgodnie z przepisami. 

 

11. ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ 

a) Immobiliser, 

b) Centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażerów), 
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c) Blokada drzwi podczas jazdy. 

 

12.Podjazdy do wjazdu wózka inwalidzkiego zamontowane na nadwoziu. 

1. Rok produkcji 2019, 

2. Komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu, 

13. Świadectwo homologacji. 
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Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający: 

Ośrodek Rehabilitacyjny w 
Kościanie 

 

Wykonawca: 

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego  
na Dostawie samochodu 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka 
Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, 
w   zakresie opisanym w § 6 ust.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonego 
przez zamawiającego, w   zakresie opisanym w § 6  ust.1  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
……………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      
 …………………………………………(podpis) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający: 

Ośrodek Rehabilitacyjny w 
Kościanie 

Wykonawca: 

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę samochodu 9-
osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno 
stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 2,3 i 4 ustawy Pzp 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) lub art. 24 ust 5 pkt 2,3 i 4. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

      ………………………(podpis)  
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Załącznik nr 4  Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

Zamawiający: 

Ośrodek Rehabilitacyjny w 
Kościanie 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA  

Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę samochodu 9-osobowego, przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego 
dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 

 

Ja/My niżej podpisany(ni)  ………………………………………………………….. 

    / imię i nazwisko składającego oświadczenie/ 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………… 

   /nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby/ 

 

Oświadczam(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), odda Wykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………
…………………… 

/nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) ppkt 3) SIWZ zgodnie z 
wymaganiami określonymi w § 6 ust. 2  SIWZ tj.: 

3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: 
…………………………………………………………………………………………
………* 
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4. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………….......................................................................
......* 

5. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………
…….* 

6. Czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, 
które wskazane zdolności dotyczą. 
………………………………………………………………………………………..* 

*Należy szczegółowo wskazać wymagane informacje 
                                                                                                                   

……………………………………….. 

                                                                                                                                Podpis osoby 
uprawnionej     
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Załącznik nr 5. Informacja o grupie kapitałowej 

ŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

My niżej podpisani: 

………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę samochodu 9-osobowego, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla 
wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), tj. w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 369)* 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369)*, co podmioty 
wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

............................................................ 

podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wykonawcy 

 

* - nieodpowiednie skreślić 
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Załącznik nr 6: Wykaz dostaw 

 

 

WYKAZ DOSTAW  

Do postępowania o zamówienie publiczne na: Dostawę samochodu 9-osobowego, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla 
wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 

 

 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Wartość 
udzielonego 
zamówienia 

Data wykonania 
(dzień-miesiąc-
rok) 

Odbiorca dostawy 

1     

2     

 

 

 
………………….., dnia ………..   

      ______________________________ 

  (pieczątki i podpisy osób uprawnionych do  

 reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 Formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY  

 

..................................................................... 
(pieczęć wykonawcy) 
 

Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziba: 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP           ......................................................... 

NR REGON  .............................................................. 

Tel. ………………………………….……………  

Fax. ……………………………………………… 

E-mail:  …………………………………………… 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie 

ul. Bączkowskiego 11a, 64 – 000 Kościan 

 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę samochodu 9-
osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 
jedno stanowisko dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w 
Kościanie, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

1)  cenę brutto: …………………… zł 

słownie  ….…………………………………………………………….. zł 

 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z 
podatkiem VAT. 
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                   2)  oferujemy: 

Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oferowane parametry 

 
Marka i 
model 
samochodu 

Marka.................………………… Model………………….. 

 

Dane z 
homologacji 
wg WLTP     
w cyklu 
mieszanym 

Zużycie energii (MJ/km) …………………………. 

 

Dane z 
homologacji 
wg WLTP     
w cyklu 
mieszanym 

Emisja dwutlenku węgla (g/km) …………………………. 

 

Dane z 
homologacji 
wg WLTP     
w cyklu 
mieszanym 

Emisja zanieczyszczeń  (mg/km ) 
( tlenki azotu, cząstki stałe, węglowodory ) 

…………………………. 

 

2. Oferuję termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki 
płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Zgodnie z art. 36 b ust 1 ustawy, informujemy, że zamierzamy powierzyć 
podwykonawcy/podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 

Strona 31 

firmie/firmom……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 

/ należy podać nazwę firmy podwykonawcy albo imię i nazwisko/ 

6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 
średnim przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. 
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). 

* Niepotrzebne skreślić. 

7. Oświadczamy, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w § 2 ust. 5 i 6 SIWZ i § 2 
projektu umowy przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażujemy osoby na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974- 
Kodeks pracy. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 
 
 

……………………………………… 

   (pieczątki i podpisy osób 
uprawnionych    

                                                                                                                       do reprezentowania 
wykonawcy)  

............................................................... 
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(miejscowość / data) 

 

1) rozporządzenie 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).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 8 Wzór umowy 
 
 

UMOWA NR .......................… 
 

na dostawę fabrycznie nowego samochodu Dostawę samochodu 9-osobowego, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla 
wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie 
w dniu ...............................  
pomiędzy: Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Kościanie, NIP 698 15 82 707, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowany przez Panią Agatę Michalkiewicz -Dyrektora 
a.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi Stronami. 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r.(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w wyniku którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko dla 
wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, z pełną obsługą 
serwisową w okresie trwania gwarancji, dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 
2.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania, zwanego 
dalej „przedmiotem umowy”, na który składa się dostawa fabrycznie nowego samochodu, 
z pełną obsługą serwisową w okresie trwania gwarancji, marki.................model................... 
(zgodnie ze złożoną ofertą) dla Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Kościanie. 
 

§ 2 Warunki i terminy realizacji umowy 
1.Wykonawca zobowiązuje się nabyć i dostarczyć samochód, składający się na określony w § 
1 ust.2 przedmiot umowy, fabrycznie nowy, wolny od wad, nie noszący śladów uszkodzeń i 
użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy nie spełnia tego 
wymogu, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając 
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia 
przedmiotu umowy wolnego od wad.  
2.Odbiór następuje w miejscu dostawy. 
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3.Odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego dokonają osoby wyznaczone przez 
Kierownika Zamawiającego. Osoby te zobowiązane są sprawdzić samochód pod względem 
jakościowym oraz pokwitować jego odbiór.  
4.Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za 
dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany bez uwag. 
5.Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki lub braki, Zamawiający może 
odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości lub w części dotkniętej tymi wadami, usterkami 
lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru 
zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich 
dostarczenia, nie dłuższego niż 7 dni. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 
6.Miejscem dostawy będzie: siedziba Zamawiającego tj. ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 
Kościan. Termin wykonania przedmiotu Umowy: do 15 listopada 2019r. 
8.Dostawa nastąpi w dzień roboczy w godzinach między 8.00 a 15.00 w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego. 
9.Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym pisemnie lub mailem rzeczywisty 
termin dostawy co najmniej na dwa dni przed tym terminem. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość odmowy przeprowadzenia powyższych czynności w przypadku braku 
wcześniejszego uzgodnienia terminu dostawy. 
10.Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przedmiot umowy wraz z wykazem ilościowym 
dostarczonego wyposażenia oraz oświadczeniem, że spełnia on wymogi określone w złożonej 
ofercie i SIWZ. Ponadto Wykonawca wyda Zamawiającemu wszystkie certyfikaty, świadectwa 
i atesty oraz inne dokumenty wymagane prawem pod rygorem odmowy podpisania protokołu, 
o którym mowa w ust. 4. 
11.Wraz z dostawą samochodu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 komplety kluczy oraz 
pełną dokumentację samochodu w języku polskim w szczególności: dopuszczających pojazd 
do użytkowania na terenie Polski (homologacja), książkę gwarancyjną, książkę pojazdu, 
instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu. 
 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 
1.Strony ustalają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. 
2.Całkowita wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty wynosi: ............................zł brutto 
(słownie brutto: .......................................................................................), –zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia ............................ . 
 

§ 4Wypłata wynagrodzenia 
1.Wynagrodzenie określone w § 3 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 
związku z realizacją niniejszej umowy.  
2.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nr konta: 
..........................................................., w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 
3.Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, stwierdzający wykonanie przedmiotu 
umowy bez zastrzeżeń. 
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4.Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5.Wykonawca oświadcza, że wskazana w § 3 ust. 2 kwota wynagrodzenia została określona 
właściwie, przy uwzględnieniu wszelkich elementów kalkulacyjnych, a także wszelkich 
czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki 
ewentualnego błędnego obliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 ponosi Wykonawca, skutkiem czego zrzeka się on wnoszenia 
jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
6.Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle ustrukturyzowaną 
fakturę elektroniczną w sposób o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191)  
7.Dane do faktury: Nabywca : SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. 
Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan, NIP: 6981582707  
 

§ 5 Reprezentacja stron umowy 
1.Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy 
będzie: .................… 
2.Przedstawicielem Wykonawcy w/s realizacji przedmiotu Umowy będzie: .................. tel.: 
.................., e-mail: .........................… 
 

§ 6 Gwarancja jakości 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 
umowy: Gwarancji mechanicznej , na okres ...... miesięcy, Gwarancji na powłokę lakierniczą 
na okres............miesięcy, Gwarancji na perforację nadwozia na okres ........miesięcy 
licząc od daty podpisania protokołu odbioru i przekazuje Zamawiającemu kartę gwarancyjną. 
2.W okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zauważonych wadach i 
usterkach w przedmiocie umowy w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia. 
3.Usterka lub wada w przedmiocie umowy powinna być usunięta przez Wykonawcę w terminie 
do 7 dni od dnia zawiadomienia. 
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady przedmiotu Umowy. 
W okresie gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki na własny koszt. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad i usterek w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy-bez utraty praw do gwarancji jakości. 
 

§ 7 Kary umowne i odszkodowania 
1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od 
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%. 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2. 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokości 
0,5%wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 
za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 
za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. 
3) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 2. 
3.Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, 
na zasadach ogólnych. 
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 
mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 8 Zmiana Umowy 

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2.Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
2.1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług. 
3.Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalna jest zmiana postanowień 
zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w Dziale IV ustawy Pzp.  
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 9 Odstąpienie od umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a zwłaszcza w przypadku 
zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym lub 
określonym w postanowieniach niniejszej umowy dotyczących gwarancji Wykonawcy. 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. 
4. Odstąpienie od umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 
wykonania obowiązku, który nie jest wykonywany i wyznaczeniem dodatkowego terminu do 
jego wykonania: nie krótszego niż 3 dni. 
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§ 10 Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) –dalej określanego jako 
„Rozporządzenie”, „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” informujemy, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie 
reprezentowany przez dyrektora, z siedzibą przy ul. Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan, tel. 
65 512 12 70, adres e-mail: biuro@or.koscian.pl. 
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1. lit. a, b RODO tj. 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie w celu wykonania umowy na dostawę samochodu. 
3.Sposoby kontaktu z powołanym inspektorem ochrony danych w Ośrodku Rehabilitacyjnym 
w Kościanie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem: listownie na adres Administratora lub 
pocztą elektroniczną na adres email: biuro@or.koscian.pl. 
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i 
regulaminów obowiązujących u Administratora, jednak nie dłużej niż 4 lata. 
5.Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione do przetwarzania odbiorcom 
współpracującym z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Kościanie tj. firmy audytujące, prawnicze. 
6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 
7.W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo żądania 
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich 
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych. 
8.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO posiada Pani/Pan 
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
 
§ 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.  
 
§ 12 Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
Załączniki do umowy1. Oferta Wykonawcy  
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ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


