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ROZDZIAŁ 1  Nazwa oraz adres Zamawiającego

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Puławska 125,

02-707 Warszawa

NIP: 526-25-19-220; REGON: 017231686  

telefon: 22  4 902 902

e-mail: przetargi@tdt.gov.pl

godziny pracy Zamawiającego: 7.30-15.30

strona internetowa prowadzonego postępowania:  https://bip.tdt.gov.pl/postepowania/

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.tdt.gov.pl/postepowania/

ROZDZIAŁ 2 Tryb udzielenia zamówienia

1. Tryb postępowania

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym – wariant 
bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1129) zwanej dalej również „ustawa Pzp".

2. Rodzaj zamówienia:  Usługa

3. Szacunkowa  wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy 
Pzp.

ROZDZIAŁ 3 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych
i napraw samochodów, zwane dalej „usługami serwisowania”. 

2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją 
zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) 
stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ . 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

50112000-3 - usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów    

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamówienie zostało podzielone na dwanaście części:
1) Część 1 - Samochody Skoda użytkowane przez TDT oraz Oddział Terenowy TDT w Warszawie, ul. Puławska 

125, 02-707 Warszawa;
2) Część 2 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Lublinie, Al. Wincentego Witosa 1, 

20-315 Lublin;
3) Część 3 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT oraz Laboratorium TDT w Krakowie ul. 

Pocieszka 5, 31-408 Kraków;
4) Część 4 - Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 

Kraków;
5) Część 5 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Katowicach ul. Cedrowa 8, 40-181 

Katowice;
6) Cześć 6 - Samochody Renault użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24B, 80-

376 Gdańsk;

https://bip.tdt.gov.pl/postepowania/
https://bip.tdt.gov.pl/postepowania/
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7) Część 7 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Poznaniu ul. Grunwaldzka 391, 60-
173 Poznań;

8) Cześć 8 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Szczecinie ul. Firlika 20, 71-637 
Szczecin.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 
ustawy Pzp.

Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (t.j.  Dz.U.2020 poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający określa 
następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:

- czynności w zakresie przeglądów okresowych i napraw samochodów, w szczególności polegające na 
obsłudze, diagnostyce, naprawach mechanicznych;

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa powyżej na okres od rozpoczęcia do 
końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika 
lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to 
miejsce inną osobę; 

3) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób został w projektowanych postanowieniach umowy 
stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ;

4) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 
zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały w Projektowanych 
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

5. Podwykonawstwo

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ 4 Termin wykonania zamówienia 

Czas realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że czas realizacji nie może rozpocząć się wcześniej niż  
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

ROZDZIAŁ 5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.

3. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez 
osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. 

4. Oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub kopia potwierdzona notarialnie, powinny być załączone do 
oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
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- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z 
określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika 
zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.

8. Oświadczenia (składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) musi złożyć każdy z Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia wspólnie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

9. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Szczegółowe wymagania w tym zakresie znajdują się w rozdziale 17 SWZ.

 

ROZDZIAŁ 6  Podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz.U.  2022 poz. 835).

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1;
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3) wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;

4) wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia 
tej procedury;

4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodów (Dz.U.  2022 poz. 835) 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 
655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5. Wykluczenie Wykonawcy na podstawie  art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp następuje na 
odpowiedni okres wskazany w  art. 111 ustawy Pzp.

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.
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ROZDZIAŁ 7  Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 8 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

ROZDZIAŁ 9 Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 10 Projektowane postanowienia umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści 
tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 11 Środki komunikacji oraz wymagania dotyczące sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji.

1. Komunikacja w postępowaniu, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp w całości, tj. składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz

ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres skrzynki ePuap: /tdt/skrytka) służących do 
złożenia/zmiany/wycofania oferty oraz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą - za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). 

Skrzynka ePuap może służyć także do przekazywania podmiotowych środków dowodowych i innych 
oświadczeń i dokumentów.  

b) poczty elektronicznej: przetargi@tdt.gov.pl, służącej do komunikacji i przekazywania na wezwanie 
Zamawiającego dokumentów podmiotowych w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, lub innych oświadczeń lub wyjaśnień przekazywanych w 
postępowaniu jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty 
elektronicznej. UWAGA: użycie poczty elektronicznej nie jest dopuszczalny dla złożenia oferty oraz 
dokumentów składanych wraz z ofertą;

2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi posiadać 
konto na ePUAP; Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji;

4) wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w 
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminu ePUAP;

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@tdt.gov.pl
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5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z 
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu;

6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;

7) identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście 
wszystkich postępowań na miniPortalu; 

8) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 
grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U.2020 poz.2452);

9) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020 poz.344), każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

10) za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 
dowodowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 
przekazywanych w toku niniejszego postępowania, przyjmuje się datę ich przekazania (w zależności od 
rodzaju dokumentu - na ePUAP lub na skrzynkę poczty elektronicznej e-mail);

11) w przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez Zamawiającego na adres ePUAP lub 
adres e-mail, podany przez Wykonawcę, zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich 
treścią;

12) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia nr postępowania; 

13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z 
prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie, np. błędnego adresu lub 
adresu poczty elektronicznej;

14) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@tdt.gov.pl 

3. Informacje dotyczące zapytań do treści SWZ oraz wyjaśnień treści SWZ:

1) Wykonawca może drogą elektroniczną/za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwrócić się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie 
później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie 
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy 
udzielonych wyjaśnień;

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

3) wnioski o wyjaśnienia SWZ należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@tdt.gov.pl 
wpisując w temacie numer postępowania określony w SWZ.

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania bez ujawniania źródła zapytania;

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
składania ofert zmodyfikować treść SWZ.

4. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Marta Błaszkiewicz oraz Róża Rotter

mailto:przetargi@tdt.gov.pl
mailto:przetargi@tdt.gov.pl
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e-mail: przetargi@tdt.gov.pl 

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.09.2022 r.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 
dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ 13.  Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym:

1) podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny. Lista podmiotów udostępniających 
usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie https://www.nccert.pl

2) podpisem zaufanym – https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

3) podpisem osobistym – https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.

3. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf, .xps, .odt . Zamawiający zaleca przesyłanie danych w formacie .pdf.

4. Oferta musi być zaszyfrowana. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. W celu prawidłowego złożenia oferty  Wykonawcy powinni się posługiwać  Identyfikatorem z 
miniPortalu

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie 
wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę:

1) Formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. oraz następujące załączniki do oferty:

2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do 
SWZ. 

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z 
Wykonawców,

oraz jeżeli dotyczy:

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – (o ile ofertę składa pełnomocnik) Pełnomocnictwo do 
złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także 
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 
Prawo o notariacie. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego;

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne 

mailto:przetargi@tdt.gov.pl
http://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
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jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku 
konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum;

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

1) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 30.10.2020 r Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym jego 
oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” (w celu utrzymania w poufności tych 
informacji).  Plik z informacjami zastrzeżonymi powinien być wraz z plikami stanowiącymi część jawną 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń;

2) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie 
informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może 
się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie 
dowiedzieć;

3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. 
w dodatkowym oświadczeniu wraz z dowodami). Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Wykazanie 
przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa polegać powinno w 
szczególności na wykazaniu przyczyn zastrzeżenia tj. udowodnieniu twierdzenia, że zastrzeżone informacje są 
niejawne, mają wartość gospodarczą i przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 
przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 
ustawy Pzp;

4) zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji wskazanych w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp tj. nazw albo imion i 
nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte a także cen lub kosztów zawartych w ofertach;

5) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

6) sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub 
określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których 
treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć;

7) wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę.

7. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający nie dopuszcza tłumaczeń automatycznych, dokonanych przy użyciu narzędzia typu Google Translate.

8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

9. Przekazywanie dokumentów wystawionych przez upoważnione podmioty tj. podmioty inne niż Wykonawca, 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca (np. właściwy do ich wydania organ administracyjny lub sądowy).

1) jeżeli dokument został wystawiony przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, Wykonawca przekazuje ten dokument; 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
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2) jeżeli dokument został wystawiony przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, 
Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

3) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
pkt 2, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 
nich dotyczą,

b) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa 
w pkt 1, może dokonać również notariusz;

5) przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 
zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.

10. Przekazywanie dokumentów wystawionych przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji).

1) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot w formie elektronicznej z podpisem  kwalifikowanym – 
Wykonawca przekazuje ten dokument; 

2) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym 
podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;

3) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
pkt 2, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,

b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia,

c) pełnomocnictwa – mocodawca.

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 
pkt 1, może dokonać również notariusz.

11. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.

12. Niedopuszczalne jest złożenia oferty w formie papierowej ani na nośniku danych (pendrive, CD) ani na adres e-
mail.

13. Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie danych pdf pod formatem PAdES, zaś dokumenty w 
innym formacie danych niż pdf, formatem XAdES;

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

1 Sposób składania ofert:
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1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty, dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia i zaszyfrowania oferty opisany został w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu;

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

3) Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert;

4) Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 
sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on 
potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty;

5) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza 
do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu;

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

2 Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 25.08.2022 r., do godz. 9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.08.2022 r. o godzinie 10:00;

3) otwarcie nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortal. W przypadku awarii tego systemu, 
która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii;

4) Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania;  

5) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

6) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

 cenach i kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ 15 Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i należności Wykonawcy oraz uwzględniać wszelkie 
wymagania postawione w SWZ.

2.  Wykonawca w oparciu o informacje zawarte w SWZ wypełnia formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

3. W ofercie należy podać:

a) w Tabeli 1:

- w kolumnie nr 3 - cenę jednostkową za 1 roboczogodzinę (1 roboczogodzina = 60 minut) brutto (zł),
- w kolumnie nr 4 - stawkę podatku VAT (%),
- w kolumnie nr 5 -  cenę brutto za wszystkie roboczogodziny.

b) w Tabeli 2:

- w kolumnie nr 3 - wysokość rabatu (%) od podanej przez Zamawiającego wartości netto przewidywanych 
części zamiennych i podzespołów w okresie 12 miesięcy

- w kolumnie nr 4 - wartość netto po rabacie (zł)
- w kolumnie nr 5 - stawkę podatku VAT (%),
- w kolumnie nr 6 - cenę brutto za części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy

z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w niniejszej SWZ i wynikających z nich obciążeń i obowiązków 
jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
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4. Ilość roboczogodzin oraz przewidywana wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy podana w 
formularzu ofertowym ma jedynie charakter informacyjny – została ustalona na podstawie danych z poprzednich 
lat i służyć będzie wyłącznie do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego 
zobowiązania do wykorzystania podanych ilości i wartości. Wartością umowy będzie kwota jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz 
ewentualnych upustów i rabatów.

6. W przypadku gdy w ofercie cena oferty wpisana liczbą różni się od ceny oferty wpisanej słownie, wówczas 
Zamawiający bierze pod uwagę jako wiążącą cenę wynikającą z wartości netto powiększonej o należny podatek 
VAT.

7. Cena  musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy 
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.

9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 
oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyjątkiem dopuszczalnego poprawiania przez 
Zamawiającego omyłek w treści oferty. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie 
zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym 
terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

ROZDZIAŁ 16 Opis kryteriów oceny ofert

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Kryterium nr 1: Cena oferty – 60 pkt, w tym:

a) Cena brutto - Usługa serwisowania (przeglądy okresowe, naprawy) –  45 pkt,

b) Cena brutto (po rabacie) - Przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy – 15 pkt,

2) Kryterium nr 2: Okres gwarancji na usługi serwisowania – 40 pkt, 

zgodnie z poniższym:

Lp. Opis Waga 
(%)

Liczba 
punktów

Opis sposobu przyznawania 
punktów

1. Cena
oferty

Cena brutto - Usługa 
serwisowania (przeglądy 

okresowe, naprawy)
45 45 (cena najniższa brutto / cena 

brutto oferty badanej) x 45
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Cena brutto (po rabacie) - 
Przewidywane części 

zamienne i podzespoły w 
okresie 12 miesięcy

15 15
najniższa cena brutto (po rabacie) 
/ cena brutto (po rabacie) oferty 
badanej x 15

2.

Okres gwarancji na usługi 
serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na 
usługi serwisowania nie może być 

krótszy niż  6 miesięcy licząc od 
dnia zakończenia usługi)

40 40

Okres gwarancji na usługi 
serwisowania w badanej ofercie / 
najdłuższy okres gwarancji na 
usługi serwisowania spośród 
ocenianych ofert x 40

Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SWZ w Tabeli – Okres gwarancji zaznaczy odpowiedni 
kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje.

Wykonawca określi oferowany okres gwarancji na usługi serwisowania w pełnych miesiącach. Zaoferowanie 
okresu gwarancji na usługi serwisowania krótszego niż wymagany przez Zamawiającego tj. 6 miesięczny okres 
gwarancji, stanowić będzie niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia, stanowiącej podstawę do 
odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin 
gwarancji niż wymagany przez Zamawiającego tj. 12 miesięczny okres gwarancji na usługi serwisowania 
otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium 2 – 40 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na 
usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania podlegający ocenie
tj. 6 miesięczną gwarancję, w ramach kryterium otrzyma 0 pkt, pozostali Wykonawcy otrzymają
punkty zgodnie z opisem przyznawania punktów zawartym w poz. 2 powyższej tabeli.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po 
zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą 
ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 
w tym zaoferowanej ceny.

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta otrzymała najwyższą oceną, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
pisemnej zgody na wybór jego oferty.

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9 , oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania.

ROZDZIAŁ 17 Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób.
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2. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.

5. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i informacje 
niezbędne do wypełnienia treści umowy w tym m. inn:

- aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, 
- aktualny dokument ubezpieczenia

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 
Załącznik Nr 2 do SWZ. 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ 18  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodą w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Za mawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy na wniesienie odwołania.

1) odwołanie wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
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3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, 

- miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wyniku postępowania.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 19 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

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”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego; dane 
kontaktowe: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa tel. 22 4 902 902, e-mail: info@tdt.gov.pl;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Transportowym Dozorze Technicznym możliwy jest pod adresem e-
mail: dane.osobowe@tdt.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawna ich przetwarzania 
jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na 
Transportowym Dozorze Technicznym jako jednostce sektora finansów publicznych;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, przez cały okres  obowiązywania umowy, oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

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 Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

1 Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 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.

mailto:info@tdt.gov.pl
mailto:dane.osobowe@tdt.gov.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani że, 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ROZDZIAŁ 20 Pozostałe informacje

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy Pzp (Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz 
inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie 
jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych).

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów.

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 21 Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy 

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wstępnego składanego wraz z ofertą

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany 
wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów.

2 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. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztinbrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
I. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - 8.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych
i napraw samochodów, zwane dalej „usługami serwisowania”.  

2. Wykaz samochodów dla poszczególnych części:

Część 1 
Samochody Skoda użytkowane przez TDT oraz Oddział Terenowy TDT w Warszawie
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa 
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 113 RBG
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 38 737,00 zł 

netto

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 SKODA SUPERB II SEDAN 2011 1968 347000

2 SKODA
SUPERB III 
COMBI 2016 1968

129000

3 SKODA SUPERB III 
COMBI 2017 1968 220000

4 SKODA OCTAVIA III 
COMBI 2017 1968 136000

5 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 54000

6 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 70000

7 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 54000

8 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999 31000

9 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999 38000

10 SKODA FABIA II COMBI 2013 1598 247000

11 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 141000

12 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 68000

13 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 76000

14 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 68000

15 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 58000

16 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 82000

17 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999 48000
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18 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 15000

19 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 29000

20 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 21000

21 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 20000

22 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 26000

23 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 17000

24 SKODA SUPERB III 
COMBI 2022 999 0

25 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

26 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

27 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

28 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

29 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

30 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

31 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

32 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

Część 2
Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Lublinie
Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 26 RBG.
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 11 067,00 zł

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 SKODA FABIA II COMBI 2013 1598 211000

2 SKODA ROOMSTER 2013 1598 212000

3 SKODA FABIA III 2016 1422 76000

4 SKODA FABIA III 2016 1422 131000

5 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 63000

6 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 97000

7 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 63000
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8 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 68000

9 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999 40000

10 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 23000

11 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

Część 3
Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT oraz Laboratorium TDT w Krakowie ul. 
Pocieszka 5, 31-408 Kraków
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 69 RBG.
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 29 615,00 

zł.

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 SKODA FABIA II COMBI 2009 1598 278000

2 SKODA FABIA II COMBI 2010 1598 401000

3 SKODA FABIA II COMBI 2012 1598 264000

4 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 141000

5 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 140000

6 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 164000

7 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 112000

8 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 67000

9 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 64000

10 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999 41000

11 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 32000

12 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 16000

13 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 18000

14 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

Część 4
Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 
Kraków
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 39 RBG.
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Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 18 243,00 
zł.

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 PEUGEOT 208 2017 1560 110000

2 PEUGEOT 208 2017 1560 148000

3 PEUGEOT 208 2017 1560 118000

4 PEUGEOT 208 2017 1560 100000

5 PEUGEOT 208 2017 1560 88000

Część 5
Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Katowicach ul. Cedrowa 8, 40-181 
Katowice
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 115 RBG.
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 46 065,00 

zł.

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 SKODA FABIA II COMBI 2009 1598 364000

2 SKODA FABIA II COMBI 2011 1598 291000

3 SKODA FABIA II COMBI 2012 1598 284000

4 SKODA FABIA II COMBI 2013 1598 273000

5 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 141000

6 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 149000

7 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 162000

8 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422 112000

9 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 42000

10 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 54000

11 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 56000

12 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 66000

13 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 59000

14 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 54000
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15 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 80000

16 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999 28000

17 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999  22000

18 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 33000

19 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 21000

20 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 22000

21 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 25000

22 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 15000

23 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

24 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

25 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

Część 6
Samochody Renault użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24B, 
80-376 Gdańsk
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 44 RBG.
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 24 324,00 

zł.

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 167000

2 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 170000

3 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 196000

4 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 184000

5 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 201000

6 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 166000

7 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 173000

8 RENAULT MEGANE 
GRANDTOUR 2014 1461 219000

Część 7
Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Poznaniu 
ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań
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Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 27 RBG.
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 14 351,00 

zł.

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 85000

2 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 61000

3 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 63000

4 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 53000

5 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 83000

6 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999 42000

7 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999 30000

8 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2022 999 0

Część 8
Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Szczecinie 
ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin
Szacunkowa ilość roboczogodziny wynosi 33 RBG.
Szacunkowa wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy wynosi 14 960,00 

zł.

Lp. Marka Model Rok 
Produkcji

Nr 
Rejestracyjny**

Pojemność 
silnika Przebieg

1 SKODA FABIA II COMBI 2013 1598
235000

2 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422

148000

3 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2016 1422

126000

4 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999

96000

5 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999

92000

6 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2019 999

73000

7 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2020 999

31000

8 SKODA FABIA III 
HATCHBACK 2021 999

20000

* Ilość roboczogodzin oraz przewidywana wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy została ustalona na 
podstawie danych z poprzednich lat i  służyć będzie  wyłącznie do porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do wykorzystania podanych ilości i wartości. Wartością umowy będzie kwota jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. **Numery rejestracyjne samochodów w zakresie wszystkich Części zamówienia 
zostaną podane przed podpisaniem umowy.
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3. W zakresie każdej z części zamówienie obejmuje:
1) przeglądy okresowe wynikające z książki gwarancyjnej danego pojazdu, 
2) naprawy: 

a) wynikające z przeglądów, 
b) gwarancyjne/pogwarancyjne,

3) wykonywanie innych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 
właściwego stanu technicznego samochodów z wyłączeniem napraw powstałych w wyniku 
nieprzewidzianych awarii samochodów.

II. Wymagania dotyczące stacji obsługi, w której będą wykonywane usługi serwisowania 
samochodów:

1. Usługi serwisowania w zakresie każdej części muszą być świadczone w autoryzowanej stacji 
obsługi (ASO) dla marki Skoda lub Renault lub Peugeot (w zależności od nr części 
zamówienia). 

2. Stacja obsługi (dotyczy wszystkich części) musi posiadać co najmniej 2 samodzielne 
stanowiska wyposażone w podnośnik hydrauliczny, pneumatyczny lub elektryczny, na którym 
wykonywane będą naprawy mechaniczne pojazdów, stanowiska naprawy pojazdów 
ulokowane tak by naprawy mogły być wykonywane bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Stacja obsługi musi być wyposażona w urządzenie do diagnostyki i czynności kontrolno-
regulujących systemów elektronicznych pojazdów (zestaw diagnostyczny komputerów 
pokładowych samochodów), komputerowy tester usterek umożliwiający pełną diagnostykę 
pojazdów marki Skoda i/lub Renault i/lub Peugeot (w zależności od nr części), które posiada 
aktualną licencję na oprogramowanie do komputerowej diagnostyki pojazdów 
Zamawiającego.

4. Stacja obsługi musi być wyposażona w urządzenie laserowe do pomiarów sprawdzania i 
regulacji geometrii zawieszenia samochodów.

5. Stacja obsługi musi być wyposażona w oprzyrządowanie do diagnostyki i serwisowania 
systemów klimatyzacji w samochodach Zamawiającego.

6. W obrębie stacji musi znajdować się dozorowany parking zapewniający bezpieczne 
przechowywanie naprawianych samochodów i znajdujące się w nich wyposażenie.

7. Stacja obsługi dla każdej części musi być zlokalizowana na terenie miasta, w którym 
Zamawiający użytkuje samochody wymienione w poszczególnych częściach. Zamawiający 
dopuszcza świadczenie usługi serwisowania samochodów w lokalizacjach (tj. miastach, 
gminach) bezpośrednio przylegających do granic administracyjnych dla części nr:

2 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Lublinie Al. Wincentego 
Witosa 1, 20-315 Lublin,
4 - Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. 
Pocieszka 5, 31-408 Kraków,

Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi serwisowania samochodów w lokalizacji granic 
trójmiasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia dla części nr 6 - Samochody Renault użytkowane przez 
Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24B, 80-376 Gdańsk.

III. Wymagania związane z realizacją zamówienia.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Samochody na stację obsługi będą przyjmowane przez Wykonawcę po otrzymaniu od 
Zamawiającego zlecenia samochodu do usługi serwisowania.

2) Wykonawca najpóźniej w ciągu 2 godzin od przyjęcia samochodu do usługi serwisowania, 
zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zakresie, szacunkowym koszcie wykonania 
usługi serwisowania i terminie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza 
możliwość przedstawienia zakresu napraw i szacunkowego kosztorysu w ciągu 24 godzin. 
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3) Zamawiający w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji od Wykonawcy, o której mowa w 
pkt. 2, potwierdza zlecenie wykonania usługi serwisowania samochodu albo wycofuje 
zgłoszenie.

4) Wykonanie usługi serwisowej w ustalonym przez strony zakresie, potwierdzenia wykonanej 
usługi w książce obsługowej samochodu, zgodnie z wymaganiami producenta samochodu.

5) Uzgodnienia dotyczące w szczególności zgłaszania samochodów do usługi serwisowania, 
określania i potwierdzania kosztów usługi serwisowania, ustalania terminów wykonania 
usługi serwisowania, odbioru samochodów ze stacji obsługi będą prowadzone w trybie 
roboczym przez upoważnione przez strony osoby. Strony obowiązane są niezwłocznie 
potwierdzać przyjęte ustalenia faksem lub drogą mailową.

6) Wykonawca w ramach przeglądu okresowego wykona wszystkie czynności przewidziane 
przez producenta samochodu dla danego przeglądu. Termin wykonania przeglądu nie może 
być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakresu i kosztu 
wykonania przeglądu.

7) Usługi serwisowania samochodu wymagające znacznego nakładu pracy albo wymiany 
części, którą Wykonawca musi sprowadzić, będą wykonywane w terminie obustronnie 
uzgodnionym.

8) Zgłoszenia Zamawiającemu gotowości samochodu do odbioru, uzgodnienia terminu jego 
odbioru i wydania samochodu ze stacji obsługi upoważnionemu przedstawicielowi 
Zamawiającego.

9) Wykonawca oświadcza, że bez zgody Zamawiającego nie będzie wykorzystywał 
samochodów do innych celów niż ich naprawa.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za samochód i jego wyposażenie od chwili przejęcia 
go od Zamawiającego. Z momentem przyjęcia samochodu do usługi serwisowania, na 
Wykonawcę przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty pojazdu.

11) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę serwisowania samochodów w sposób, 
który nie spowoduje utraty gwarancji producenta pojazdów.

12) W przypadku wycofania zgłoszenia usługi serwisowania samochodu Zamawiający 
zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania samochodu ze stacji obsługi, a Wykonawca do 
jego wydania w stanie nie gorszym niż ten, w którym był samochód w chwili przyjęcia do 
usługi serwisowania. W tym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów.

13) Zapewnienie zespołów i części zamiennych oraz materiałów potrzebnych do wykonywania 
usługi serwisowania samochodu, oprócz ogumienia, zespoły i części zamienne mają być 
oryginalne, tj. certyfikowane przez producenta samochodu, nowe, bez wad (chyba, że 
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie tzw. zamienników).

14) Zamawiający dopuszcza montaż części pochodzących od producenta pojazdu lub montaż 
części pochodzących od producenta, który dostarcza części na pierwszy montaż oznaczone 
literą „Q”.

2. Samochody będą przyjmowane do usługi serwisowania i wydawane ze stacji obsługi w dni 
robocze w godzinach uzgodnionych przez strony. 

IV. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę zostały określone w § 4 
załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.): w 
szczególności są to czynności polegające na obsłudze, diagnostyce, naprawach mechanicznych.



Załącznik nr 2      Projektowane postanowienia Umowy 

Umowa nr ZP 23/…/2022 Część …………….
(Serwisowanie samochodów marka/Oddział)

zawarta w dniu …………. 2022 roku w Warszawie, pomiędzy:

Transportowym Dozorem Technicznym – państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy 
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022, poz. 1514), z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Puławskiej 125, 02-707 Warszawa
NIP: 526-25-19-220; REGON: 017231686  
reprezentowanym przez:
…………………………………………….,
…………………………………………….,
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „TDT”

a

…………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant bez negocjacji przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa 
Pzp, na: „Usługi serwisowania samochodów”, Nr referencyjny postępowania ZP 23/2021, 
Część................................................... została zawarta Umowa (dalej: „Umowa”) o następującej 
treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 
polegających na wykonywaniu: 
1) przeglądów okresowych samochodów wynikających z książki gwarancyjnej danego pojazdu;
2) napraw samochodów: 

a) wynikających z przeglądów, 
b) gwarancyjnych/pogwarancyjnych;

3) innych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej eksploatacji i właściwego stanu 
technicznego samochodów, z wyłączeniem napraw powstałych w wyniku nieprzewidzianych 
awarii samochodów

zwanymi dalej „usługami serwisowania”.
2. Zakres i wymagania techniczne dotyczące usług serwisowania samochodów określone są w Opisie 

przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że:
1) prowadzi działalność w zakresie obsługi technicznej samochodów marki**………;
2) posiada wiedzę, wyposażenie i kadrę niezbędną do serwisowania samochodów marki **………;
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3) czas trwania wszystkich napraw/przeglądów będzie zgodny z normą czasową ich wykonania 
określoną w katalogach norm czasowych wskazanych przez producenta pojazdu lub zgodny z 
innym programem uznawanym / honorowanym przez producentów pojazdów;

4) wszystkie części zamienne, materiały eksploatacyjne stosowane przy naprawach są wolne
od wad fizycznych i prawnych;

5) zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowania samochodów zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez producentów samochodów marki **………, obowiązującą technologią i 
należytą starannością w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) dla marki **………. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych umową zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym, poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością, przy uwzględnieniu charakteru 
prowadzonej działalności, ponosząc pełną odpowiedzialność za świadczone usługi. 

5. Wszystkie usługi świadczone w ramach umowy muszą zapewniać stałe utrzymanie pojazdów 
Zamawiającego w pełnej sprawności techniczno-użytkowej, w szczególności w zakresie napraw 
zapewniających bezpieczeństwo użytkowników pojazdów. 

§ 2
Czas trwania Umowy

1. Świadczenia umowne opisane w § 1 Umowy będą realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia 
1 stycznia 2023 roku lub do wyczerpania wartości Umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 
Umowy.

2. Z dniem następnym po wygaśnięciu Umowy wskutek upływu terminu na jaki była zawarta bądź 
przed upływem tego terminu ale po wykorzystaniu kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy 
wygasają wzajemne zobowiązania Stron w zakresie niezrealizowanych usług, z wyłączeniem 
udzielonej gwarancji.

§ 3
Realizacja Umowy

1. Samochody będą przyjmowane do serwisowania w Autoryzowanej Stacji Obsługi pojazdów
dla marki **……… zlokalizowanej przy ul. ………………………… w …….………………., zwanej dalej „stacją 
obsługi”.

2. Usługi serwisowania będą wykonywane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy oraz z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie świadczony każdorazowo na podstawie 
odrębnych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez osoby wskazane w § 5 Umowy.

4. Wykonawca najpóźniej w ciągu 2 godzin od przyjęcia samochodu do usługi serwisowania, 
zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o zakresie, szacunkowym koszcie wykonania usługi 
serwisowania i terminie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość 
przedstawienia zakresu napraw i szacunkowego kosztorysu w ciągu 24 godzin. 

5. Wykonawca w ramach przeglądu okresowego wykona wszystkie czynności przewidziane przez 
producenta samochodu dla danego przeglądu. Termin wykonania przeglądu nie może być dłuższy 
niż 2 dni robocze od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakresu i kosztu wykonania 
przeglądu.

6. Usługi serwisowania samochodu wymagające znacznego nakładu pracy albo wymiany części, którą 
Wykonawca musi sprowadzić, będą wykonywane w terminie obustronnie uzgodnionym.

7. Za czynności, które przekraczają uzgodniony zakres przeglądu lub naprawy oraz za użyte do tych 
czynności części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne wynagrodzenie Wykonawcy nie 
przysługuje.

8. Jeżeli w toku świadczenia usługi naprawy pojazdu, zaistnieje konieczność dokonania czynności 
przekraczających uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego na dokonanie tych czynności. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywanej przez Wykonawcę naprawy 
lub obsługi technicznej pojazdów.
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§ 4
Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby/osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), w 
szczególności są to czynności polegające na obsłudze, diagnostyce, naprawach mechanicznych. 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w oparciu o personel zatrudniony 
przez Wykonawcę na umowę o pracę.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody/dowód w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 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 (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami 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. Imię  i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby/osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci kary umownej określonej w § 9 ust. 1 lit. c) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.

§ 5
Osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy

1. Osobami upoważnionymi do czynności związanych z realizacją Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: 

a) ……………………... nr tel. ……………., adres e-mail:………………….
2) ze strony Wykonawcy: 

a) ……………………... nr tel. ……………., adres e-mail:………………….
2. Strony mają prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 w każdym czasie trwania Umowy, 

uprzednio informując pisemnie o tym drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do 
Umowy.

§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób płatności

1. Maksymalne wynagrodzenie na wykonanie przedmiotu Umowy, nie przekroczy kwoty 
brutto………..zł (słownie: ………………………………………………………) w tym netto: ……… złotych, (słownie: 
.……………), plus podatek VAT …….%.

2. W ramach kwoty brutto określonej w ust. 1, Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie za 
wykonane usługi serwisowania samochodów (odrębne zlecenia), a jego wysokość będzie wynosić: 
1) za roboczogodzinę – kwotę stanowiącą iloczyn ilości roboczogodzin nakładów pracy (RBG) 

określonych przez producenta samochodu marki**………… na wykonanie danych prac oraz 
stawki roboczogodzina ……………… zł brutto (słownie:……………………… zł) za jedną 
roboczogodzinę (RBG);

2) za części zamontowane w serwisowanych samochodach – kwotę stanowiącą wartość części 
użytych do serwisowania i ich ceny jednostkowej netto wskazanej przez producentów
z uwzględnieniem …………% rabatu Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 zawiera wszystkie koszty składające się na 
wykonanie usługi serwisowania samochodów i związane z jego realizacją, ustalone na podstawie 
Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

4. Wykonawca może zastosować cenę roboczogodziny niższą od określonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego 
paragrafu.

5. Wykonawca może zastosować wyższy rabat na części i akcesoria samochodowe od określonego
w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

6. Realizacja Umowy rozliczana będzie sukcesywnie po wykonaniu usługi serwisowania danego 
samochodu. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
za faktycznie wykonane przez niego czynności objęte zakresem niniejszej umowy.

7. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy na poziomie 60 % wartości umowy, o której mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kwoty 
brutto przeznaczonej na realizację zamówienia, z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy 
żadne roszczenia. 
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8. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego i upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy protokół odbioru samochodu.

9. Faktury VAT obejmować będą wyłącznie usługi zlecone w ramach serwisowania samochodów,
które zostały wykonane.

10. Faktury będą wystawione i dostarczone na adres: Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie,
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686.

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
…………………………………………, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy 
wymaga formy pisemnej - aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

12.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11 jest przypisany do 
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie 
art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 
931 z późn. zm.).

13.Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 11 przez Wykonawcę może  nastąpić wyłącznie w 
formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, jeśli nowy 
rachunek bankowy jest przypisany do Zleceniobiorcy w wykazie, o którym mowa  w ust. 12.

14.Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu 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 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku wyboru możliwości 
przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o 
której mowa w wymienionej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania zwana dalej PEF na 
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl). 

15. Zamawiający dopuszcza również przyjmowanie faktur drogą elektroniczną przesyłanych z adresu 
e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego: 
1) w przypadku woli przesyłania faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Wykonawca gwarantuje autentyczność pochodzenia przesyłanych faktur oraz 
że ich treść od momentu wystawienia do momentu przesłania do Zamawiającego nie uległa 
zmianie;

2) faktury przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przesyłane w formacie pdf 
(Portable Document Format);

3) faktury będą przesyłane na adres: faktury.zakupu@tdt.gov.pl z następującego adresu 
Wykonawcy: ……………………………. ;

4) rezygnacja z tej drogi przesyłania faktur, jak również zmiana adresów wskazanych w pkt 3, musi 
zostać poprzedzona poinformowaniem drogą mailową drugiej Strony oraz potwierdzeniem 
przez tę Stronę przyjęcia proponowanej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

16. W przypadku, gdyby dostarczenie faktury drogą, o której mowa w ust. 14 lub ust. 15, z przyczyn 
technicznych okazało się niemożliwe, faktury zostaną dostarczone w wersji papierowej za 
pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego w treści ust. 10.

17. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na przesyłanie faktur w sposób opisany w ust. 14 lub 15, to 
deklaruje, że jest to jedyna droga dostarczania faktur do Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków 
wskazanych w ust. 16. 

18.Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
19. Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury VAT

w przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru samochodu ze stacji obsługi, 
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi serwisowania, a w szczególności nie usunięcia 
zgłoszonych usterek.

20. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do: 
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1) udokumentowania kosztów wykonania usługi serwisowania, w formie przedstawienia 
kosztorysu sporządzonego według nakładów pracy oraz cen jednostkowych pozyskania części 
użytych do serwisowania samochodu;

2) przedstawienia aktualnych katalogów producenta z cenami jednostkowymi części oraz 
nakładami pracy na wykonanie czynności serwisowych.

21. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienia w transakcjach handlowych.

§ 7
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie bez udziału Podwykonawcy / przy współudziale 

Podwykonawcy:
w Autoryzowanej Stacji Obsługi dla marki **……… (dane Podwykonawcy) 
w następującym zakresie……………………………………….(zakres powierzony Podwykonawcy);

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawcę o warunkach niniejszej 
Umowy;

4. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje i swojego 
Podwykonawcy a także pracowników Podwykonawcy jak za swoje własne. 

5. Do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy lub do zmiany 
Podwykonawcy konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 
zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części 
zamówienia.

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
Wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 8
Warunki gwarancji

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wad wykonanej naprawy, niewykonania 
naprawy w ustalonym terminie oraz szkody powstałej w wyniku swojej nieprawidłowej działalności. 

2. Wykonawca udziela następujących gwarancji: 
a) na usługi serwisowania – min. ……. miesięcy/miesiące od dnia odbioru pojazdu,
b) na zainstalowanie części – okres gwarancji dla nowych części odpowiada okresom gwarancji 

określonym przez producenta, jednak okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
ich montażu. 

3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem zakończenia usługi serwisowania 
potwierdzonego protokołem odbioru.

4. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji pojazdów 
określonych w instrukcji obsługi oraz wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych. 
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5. W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić
do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad lub usterek 
w porozumieniu z Wykonawcą, nie krótszy niż 5 dni, a w przypadku braku dostępności nie krótszy 
niż 30 dni. 

6. O stwierdzonych usterkach lub wadach Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie,
nie później niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, za pomocą poczty e-mail ……………………….. .

7. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy 
uprawnienia z tytułu rękojmi. Zamawiającemu służy prawo każdorazowego wyboru czy korzysta z 
uprawnień z tytułu gwarancji czy realizuje prawa z tytułu rękojmi. Gwarancja ulega przedłużeniu o 
czas naprawy gwarancyjnej.

9. Do obowiązku Wykonawcy należy: 
1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związane z wykonywaniem 

działalności gospodarczej na planowany okres nie krótszy niż do ostatniego dnia realizacji 
przedmiotu Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł;

2) jeżeli okres ubezpieczenia wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w sposób gwarantujący ciągłość ubezpieczenia (bez 
przerw pomiędzy terminem wygaśnięcia polisy dotychczasowej, a terminem nowej polisy). Na 
każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w 
ust.2 niniejszego paragrafu.

§ 9
Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
Umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania usługi 

serwisowania określonego w § 3 ust. 4, 5, 6 Umowy lub terminu określonego w § 8 ust. 5 
Umowy,

b) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy
– w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,

c) w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu oświadczenia lub 
dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy,

d) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy świadczenia przedmiotu umowy bez 
posiadania ubezpieczenia lub posiadania ubezpieczenia o wartości niższej niż wymagana przez 
Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy.

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, powstanie po stronie Zamawiającego szkoda 
przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze 
względu na które określono karę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

3. Strony zgodnie ustalają, iż naliczona przez Zamawiającego kara umowna może zostać przez niego 
potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co niniejszym Wykonawca wyraża 
nieodwołalną zgodę lub będzie płatna w terminie 14 dni na podstawie noty obciążeniowej.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§ 10
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy
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1. Zamawiający może odstąpić od Umowy  w przypadku:
a) trzykrotnego nienależytego wykonania lub niewykonania zlecenia przez Wykonawcę, w 

terminie 30 dni od ostatniego z naruszeń,
b) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku likwidacji Wykonawcy,
c) wykonawca utraci autoryzację na serwisowanie marki **……… .

2. W przypadku niewykonania Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz
w § 8 ust. 5 Umowy Zamawiający może zlecić wykonanie usługi serwisowania innemu podmiotowi,
a kosztami obciążyć Wykonawcę.

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, 
z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w §  9 ust. 1 lit. b, po 
bezskutecznym upływie dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 
naruszeń:  
a) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków Umowy,
b) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości w świadczeniu usługi.

4. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a) stwierdzenia nierzetelności wykonanych usług, w tym w szczególności: wymiany/naprawy 

części/podzespołów, które tego nie wymagały, 
b) użycia elementów/części po regeneracji lub używanych – bez uzgodnienia tego z 

Zamawiającym, 
c) wykonania przeglądu lub naprawy niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

kosztorysem lub niezgodnie ze zleceniem np.: poprzez brak wymiany części wyszczególnionych 
w kosztorysie, a wskazanych w fakturze, 

d) bezprawnego użycia przez Wykonawcę lub jego pracowników pojazdu przekazanego do 
wykonania przeglądu lub naprawy, 

e) uszkodzenia przez Wykonawcę lub jego pracowników pojazdu przekazanego do wykonania 
przeglądu lub naprawy, 

f) odmowy wykonania naprawy lub uchylania się przez Wykonawcę od wykonania naprawy w 
wyznaczonym terminie. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 
której zmiana dotyczy.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy.

8. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i wypowiedzeniu Umowy formę 
pisemną pod rygorem nieważności.

9. Odstąpienie od niniejszej umowy rodzi skutki na dzień skutecznego złożenia oświadczenia woli 
przez Stronę umowy, która od niej odstępuje. 

10. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 
wyłącza możliwości naliczenia i dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych. 
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§ 11
Zmiany Umowy

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej, zmiany umowy muszą być zgodne z art. 455 ustawy 
Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: : 
1) w zakresie wykazu samochodów dla poszczególnych części (m.in. zmiany ilości, zamiany), 

zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w sytuacji 
zmiany stanu floty samochodów, m.in. w przypadku nabycia, sprzedaży, zamiany lub 
przekazania samochodów w obrębie Oddziałów Terenowych i Zespołów Inspektorów 
Transportowego Dozoru Technicznego; 

2) zmiany organizacji świadczenia usługi serwisowania (zmiana miejsca stacji obsługi 
wykonującej serwisowanie samochodów, pod warunkiem, że stacja obsługi będzie spełniać 
warunki opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie (zmiany ceny) w sytuacji 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Umowy; 

5) zmiany zakresu oraz terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej 
wpływającej na ten termin; w przypadku zaistnienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia siły 
wyższej; Strony ustalają, że pojęcie „siły wyższej” oznacza wszelkie wydarzenia, które mają 
wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można było 
przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet pomimo przedsięwzięcia 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do 
uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków, w szczególności: 
a) działania wojenne, w tym wojna domowa, stan wyjątkowy,
b) strajk generalny, 
c) akty terroryzmu i sabotażu, 
d) stan klęski żywiołowej, 
e) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się 

zabezpieczyć;
6) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, spowodowanych, m.in. 

zmianą obowiązujących przepisów prawnych – zmiana może dotyczyć sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy a także wynagrodzenia Wykonawcy;

7) zmiany/wprowadzenia/rezygnacji z Podwykonawcy, przy czym zmiana ta wymaga 
wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia;

8) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.

3. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana:
1) siedziby stron, numerów telefonów;
2) adresów poczty elektronicznej;
3) osób wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy;
4) nazwy Wykonawcy.
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4. Informacje o powyższych zmianach Strony przekażą drugiej Stronie w drodze pisemnego 
oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną.

§ 12
Ochrona danych osobowych 

1. 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, ze 
zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego; 
dane kontaktowe: ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa tel. 22 4 902 902  info@tdt.gov.pl;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Transportowym Dozorze Technicznym możliwy jest 
pod adresem e-mail: dane.osobowe@tdt.gov.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszą Umową;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
umowa o zamówienie publiczne w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 3 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa;

6) obowiązek podania danych osobowych 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) jest zapewnione:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) 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;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do 

usunięcia danych osobowych;
10) w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia 

danych osobowych;
11) w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec 

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

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w 
związku z wykonywaniem Umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz 
udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w 
szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 
podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy. 
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

mailto:dane.osobowe@tdt.gov.pl
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wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 
postanowieniom umowy.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o 
zmianie adresu, miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu do korespondencji, w okresach: 
obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz nie zakończonych rozliczeń umownych, pod 
rygorem uznania, że wskazane adresy pozostają niezmienione, a wszelkie doręczenia, w tym w 
postępowaniu sądowym, skuteczne. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma 
dostarczone pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone.

5. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o przewidywanej 
zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania 
upadłościowego i ugodowego. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w formie elektronicznej/w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

8. Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia****
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 Aktualny wydruk z CEIDG/odpis z KRS
Załącznik nr 4 Pełnomocnictwo do zawarcia umowy3

Załącznik nr 5 Zgoda właściwych organów4 

Załącznik nr 6 Kopia polisy OC wykonawcy (wraz z potwierdzeniem opłacenia składek)

* zostanie wpisana marka, model, typ samochodu/ów  w zależności od części zamówienia
** zostanie wpisana marka samochodu
***zostanie wpisany adres stosownie do części
**** dot. danej części

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

3 Jeżeli zostało udzielone.
4 Jeżeli do zawarcia umowy jest niezbędna.
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Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
Dane Wykonawcy/ów występujących wspólnie, którzy składają  ofertę 5

Imię i nazwisko i/lub nazw(firma):,…………………………………………………………………………………………………………………………………..

adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod, miejscowość):……………………………………………………………………………………………………….

Województwo: ………………………………………………………………………………………Kraj :………………………………………
Wpisany do:6

☐KRS ....................................... lub ☐Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ..................................

NIP nr:. REGON nr:

E-mail: Nr telefonu: 
Rodzaj Wykonawcy 7
Wykonawca jest: Wybierz element. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

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

Adres poczty elektronicznej na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: …….........….......................................

Osoba wyznaczonej do kontaktu: ………………………………………................., Nr tel. ……..............................................................
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

Zamawiający:
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02 - 707 Warszawa

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Usługi 
serwisowania samochodów., Nr referencyjny postępowania: ZP 23/2022

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
(SWZ).

2. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty, zapoznaliśmy się z treścią SWZ w tym z wyjaśnieniami i zmianami do SWZ i akceptujemy w całości 
wszystkie warunki w niej zawarte.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w SWZ: 

5 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać wyżej wymagane dane każdego z podmiotów 
składających ofertę wspólną (Powielić tyle razy, ile to potrzebne poprzez skopiowanie w/w pól formularza ofertowego) a także wyraźnie 
oznaczyć ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.
6 Wskazać miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania 
dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:
7 Wybierz z listy
Definicje  w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) 
1) mikroprzedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2) mały przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;
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Część 1 - Samochody Skoda użytkowane przez TDT oraz Oddział Terenowy TDT w Warszawie
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

113 (RBG)
…. %
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Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

38 737,00
 …. %
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi 
Peugeot……………...............…..….. (nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………
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Część 2 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Lublinie
Al. Wincentego Witosa 1, 20-315 Lublin

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

26 (RBG)
…. %

Kr
yt
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iu

m
 C
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a 
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ty

Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

11 067,00
 …. %
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja
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Część 3 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT oraz Laboratorium TDT w Krakowie 
ul. Pocieszka 5, 31-408 Kraków

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Renault 
……………...............…..….. (nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

69 (RBG)
…. %
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Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

29 615,00
 …. %



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot 
……………...............…..….. (nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Część 4 - Samochody Peugeot użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Krakowie ul. Pocieszka 5, 31-408 
Kraków

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

39 (RBG)
…. %

Kr
yt

er
iu

m
 C

en
a 

of
er

ty

Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

18 243,00
 …. %
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Skoda ……………...............…..….. 
(nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Część 5 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Katowicach ul. Cedrowa 8, 40-181 
Katowice

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

115 (RBG)
…. %
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Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

46 065,00
 …. %
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Skoda ……………...............…..….. 
(nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Część 6 - Samochody Renault użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Gdańsku ul. Kętrzyńskiego 24B, 
80-376 Gdańsk

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

44 (RBG)
…. %
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Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

24 324,00
 …. %
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Skoda ……………...............…..….. 
(nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Część 7 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Poznaniu 
ul. Grunwaldzka 391, 60-173 Poznań

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

27 (RBG)
…. %
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Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

14 351,00
 …. %
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Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Skoda ……………...............…..….. 
(nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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Część 8 - Samochody Skoda użytkowane przez Oddział Terenowy TDT w Szczecinie 
ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin

Tabela 1

Cena brutto za jedną roboczogodzinę słownie: ...……………………………………………………………………….złotych.

Cena brutto za wszystkie roboczogodziny słownie: …………………………………………….……………………………….złotych. 

X Elementy 
rozliczeniowe

Ilość 
roboczogodzin* 

Cena jednostkowa za 1 
roboczogodzinę brutto (zł)

Podatek VAT 
(%)

Cena brutto za wszystkie 
roboczogodziny (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 /RAZEM z kol. 2x3/

1.

Usługa 
serwisowania 
(przeglądy 
okresowe, 
naprawy)

33 (RBG)
…. %
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Tabela 2

Wysokość rabatu na części zamienne, udzielonego od cen jednostkowych netto wskazanych przez producenta
na dzień wykonania usługi tj. wystawienia faktury VAT słownie: ...………………………………………………………….%.

Cena brutto za przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
słownie:…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….zł. 

Łączna cena za wszystkie roboczogodziny i przewidywane części zamienne i podzespoły w okresie 12 miesięcy 
…………………………………………………………………………(słownie:………………………………………………………………………………)

X Elementy rozliczeniowe
Wartość 

netto
(zł)*

Wysokość 
rabatu (%)

Wartość 
netto po 

rabacie (zł)

Podatek 
VAT (%) Cena brutto (zł)

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 4+5/

1.
Przewidywane części zamienne i 
podzespoły w okresie 12 
miesięcy

14 960,00
 …. %

Kr
yt

er
iu

m
 O

kr
es

 g
w

ar
an

cj
i n

a 
us

łu
gi

 
se

rw
is

ow
an

ia

Tabela – Okres gwarancji

Wykonawca zaznacza odpowiedni kwadracik, ze wskazaniem jaki okres gwarancji proponuje. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnego z 

kwadracików, Zamawiający przyjmie najkrótszy okres gwarancji na usługi serwisowania tj. 6 miesięczną gwarancję.

X Dot. przedmiotu zamówienia Wykonawca zaznacza odpowiednio kwadracik z przodu

L.p. 1 2

1
Okres gwarancji na usługi serwisowania

(zaoferowany okres gwarancji na usługi serwisowania nie może 
być krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia usługi)

☐ 6 miesięczna gwarancja
☐ 7 miesięczna gwarancja
☐ 8 miesięczna gwarancja
☐ 9 miesięczna gwarancja
☐ 10 miesięczna gwarancja
☐ 11 miesięczna gwarancja
☐ 12 miesięczna gwarancja

Dodatkowe informacje:

Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia będę świadczył w Autoryzowanej Stacji Obsługi Skoda ……………...............…..….. 
(nazwa stacji) zlokalizowanej przy ul.  ……………………………......... w ………………….………………



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022
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4. OŚWIADCZAMY, że powyższa stacja jest autoryzowanym serwisem marki …………………  oraz posiada 
wyposażenie określone w rozdziale II załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

*Ilość roboczogodzin oraz przewidywana wartość części zamiennych i podzespołów za okres 12 miesięcy podana w formularzu ofertowym 
ma jedynie charakter informacyjny – została ustalona na podstawie danych z poprzednich lat i  służyć będzie  wyłącznie do porównania 
ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do wykorzystania podanych ilości i wartości. Wartością 
umowy będzie kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY, że w oferowanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

6. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.

7. OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
uzyskania niniejszego zamówienia.

8. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przewidujemy* powierzenie wykonania 
zamówienia w następującym zakresie następującym Podwykonawcom 

Lp.
Nazwa podwykonawcy (jeżeli 

jest znany Określenie części powierzanego zamówienia

1.

*(niepotrzebne skreślić)

9. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 
wskazanego w ust. 1 Rozdziale 12 SWZ.

10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.  _______________________

2. ________________________

3. ________________________
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści SWZ.

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** 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).

Informacja dla Wykonawcy:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Oferta musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Usługi serwisowania samochodów
Numer referencyjny postępowania: ZP 23/2022

- 51 -

Załącznik nr  4       Wzór oświadczenia składanego wraz z ofertą

Wykonawca/każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie
Podmiot:
……………………………………
(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. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi serwisowania samochodów”, nr 
referencyjny postepowania ZP 23/2022 prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny oświadczam/y, co 

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp.

2. 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. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp 

oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: 

…………………………………………………………………………………….

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)8. 

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. 

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

UWAGA: Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie .pdf

8 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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