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§ 1 WSTĘP 
Wszystkich wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego obowiązuje działanie zgodne z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp  

oraz z przepisami wykonawczymi do niej. 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy 

Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia 

publicznego, a zwłaszcza: 

a.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

b.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. r. w 

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). 

c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2479). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w 

związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, 

zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

§ 3 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, OSOBY UPRAWNIONE DO 

KONTAKÓW Z WYKONAWCAMI 
 

1. Zamawiającym jest Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., w imieniu 

której postępowanie prowadzi: Prezes,  

2. Siedziba Zamawiającego: Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

NIP 8771467846  REGON : 280528623  

tel. 56 47 424 47  

Godziny urzędowania: 

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00  

 



3. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp.  

 

§ 4 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 ze zm).  

2. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Zakup i dostawa koparko - 

ładowarki”.  

3. Rodzaj zamówienia: dostawa.  

 

 

§ 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia pn. „Zakup i dostawa koparko –  ładowarki” 

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV) 

43260000-3 – koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze  

 

Rodzaj zamówienia: dostawy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup koparko – ładowarki (rok produkcji 2019 

lub 2020) – sztuk 1.  

2. Charakterystyka techniczna: 

a) Koparko – ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do 

poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo o Ruchu Drogowym, 

b) Masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg, 

c) Długość transportowa maszyny do 5,7 m, 

d) Silnik wysokoprężny turboładowany o mocy znamionowej brutto maksimum 76 KM, 

bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum StageV, 

e) Pojemność silnika do 4000cm3, moment obrotowy min. 430 przy 1200 obr/min 

f) Napęd koparko – ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 

g) Koła jezdne z oponami przemysłowymi: przednie 18” i tylne w rozmiarze 26” 

h) Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne 

i) System automatycznego ograniczenia poślizgu dyferencjały typu LSD, 

j) Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 

producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), 

k) Średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca do 8,5m, 

l) Skrzynia biegów maszyny manualna przyłączalna pod obciążeniem, minimum cztery 

biegi w przód, minimum 4 biegi w tył, z przełącznikiem kierunku jazdy 

umiejscowionym w kierunku kierownicy, 

m) 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, 

samoregulujący się, 

n) System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego 

do bieżącego zapotrzebowania, 

o) Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/ 

min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, 

p) Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 



q) Błotnik kół przednich i tylnych, skrzynia narzędziowa, immobiliser, 

r) Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej 

ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74 dB, 

s) Klimatyzacja manualna kabiny, 

t) Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, 

u) Koparko – ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej 

GPS z podglądem co najmniej: zużycie paliwa, trybów pracy, miejsca postoju 

maszyny w czasie rzeczywistym, 

v) Fabryczny tempomat, 

w) Instalacja narzędzi ręcznych z przewodami hydraulicznymi na bębnie zwijakowym. 

3. Osprzęt ładowarkowy koparko – ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków 

elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora, 

b) Musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz 

układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, 

c) Musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, 

d) Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 – 

możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, 

mocowania na szybkozłącze hydrauliczne, 

e) Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej lub szybkozłączu, 

f) Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0m3, szerokość łyżki do 2,4m 

g) Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, 

h) Udżwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3100 kg, 

4. Osprzęt koparkowy podsięrbny koparko – ładowarki: 

a) Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch joysticków 

elektrohydraulicznych umieszczonych w podłokietnikach fotela operatora, 

b) Musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 

c) Hydrauliczny przesuw ramienia koparkowego, 

d) Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm +- 20mm, 

e) Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 

f) Głębokość kopalni minimum 5,95m, 

g) Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) 

minimum 3,5 m, 

h) Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg, 

i) Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 60kN, 

j) Łyżka skarpowa 1500 mm, 

k) Szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany osprzętów, 

l) Instalacja hydrauliczna do zasilania młota wyburzeniowego lub łyżki skarpowej 

uchylnej, 

m) Szybkozłącze koparkowe hydrauliczne. 
 

5. Wymagania dodatkowe: 

a) Gwarancja na oferowaną koparko – ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy 

bez limitu motogodzin, 

b) Dostawa koparko – ładowarki w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 

c) Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem 

producenta co poświadczy stosownym oświadczeniem producenta, 

d) Dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko – 

ładowarkę, 

e) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko – ładowarki, 



f) Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko – ładowarki musi wynosić 

maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia liczony w dni robocze, a zakończenie naprawy 

maksymalnie 14 dni od dnia jej rozpoczęcia, 

g) Oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz pakiet 

podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi 

operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, 

h) Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie 

budowy i obsługi koparko ładowarki, 

i) Wykonawca zaoferuje Zamawiającego dogodne formy finansowania koparko – 

ładowarki typu leasing/ kredyt/ pożyczka leasingowa. 

Gwarancja nie obejmuje jedynie wymiany elementów eksploatacyjnych, płynów/olejów, 

części ulegających naturalnemu zużyciu. 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z czasem reakcji nie dłuższym niż 24 godziny od 

telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego za pośrednictwem e-maila (czas reakcji liczony w 

dni robocze). Czas reakcji – to czas, w którym Wykonawca podejmie naprawę gwarancyjną.  

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia naprawy w ramach 

serwisu gwarancyjnego w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty jej 

rozpoczęcia, z zastrzeżeniem, iż ww. termin rozpoczyna bieg najpóźniej w pierwszym dniu 

następującym po upływie czasu reakcji. 

6. Całkowity koszt dostawy koparki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca/ 

instytucja finansująca.  

7. Zamawiające zastrzega sobie prawo do oględzin i sprawdzenia stanu technicznego 

pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń  w nim zamontowanych przed podpisaniem 

umowy. 

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy 

Pzp.  

9. Postanowienia dot. Podwykonawców: 

a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do podania firm podwykonawców. 

b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

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. 

c) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawco nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 

ustawy PZP. 



 

§ 7 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy koparko-

ładowarki wraz z wyposażeniem oraz osprzętem jest jednym z kryteriów oceny ofert – 

skrócenie terminu dostawy będzie skutkowało przyznaniem punktów w kryterium 

pozacenowym.  

Zaoferowanie dostawy w okresie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, będzie traktowane 

jako nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie 

skutkować odrzuceniem oferty. 

 

§ 8 TERMIN PŁATNOŚCI 
Termin płatności faktur – zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej SIWZ, tj. wzorem umowy. 

 

§ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp nie podlegają wykluczeniu z postępowania (okoliczności, o których mowa w §10 

SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

 

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

wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.  

 

2) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.  

 

3) Sytuacji ekonomicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 

300.000,00 PLN brutto.  

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w 

walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 

NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli dniem 

publikacji ogłoszenia będzie sobota wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający 

przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień ukazania się 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

4) Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) zobowiązanie się w formularzu ofertowym do wykonania zamówienia w wymaganym 

terminie;  

2) zaakceptowanie bez zastrzeżeń w formularzu ofertowym wszystkich postanowień 

ogólnych warunków umowy/wzoru umowy; 

 

5) Mając na względzie treść art. 22a ustawy Pzp Zamawiający stwierdza co następuje:  

 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 



ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8. 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt a), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt a) i b) 

 

§ 10 PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże w sposób wymagany   

niniejszą SIWZ, że zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie podlega wykluczeniu. 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp , z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1263 z późn. zm.)  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. Kodeks karny; 

c) skarbowe; 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo –akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 



4) Wykonawcę, 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 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; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielnie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest   w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowolnych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2019 r. poz. 628); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy 

Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498). 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 



rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 _ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

 

§ 11 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

 

 

 

 
1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca w terminie wyznaczonym na 
składanie ofert składa następujące dokumenty (ETAP I):  
1.1. Ofertę podpisaną i zgodną z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ (m.in. 
zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyd Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm tych 
podwykonawców zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp);  
1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, tzn. aktualne na dzieo 
składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, 
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych 
podmiotach. Oświadczenie składa Wykonawca, a w przypadku podmiotu wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia - każdy podmiot składowy, tj.:  
- każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną (z uwzględnieniem zapisów 
umowy spółki);  
- każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum;  
1.3. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, tzn. aktualne na dzieo składania 
oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na 
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia, zamieszcza w oświadczeniu informacje o tych podmiotach. W oświadczeniu 
Wykonawca zamieszcza także informacje o podwykonawcach części zamówienia. 
Oświadczenie składa Wykonawca, a w przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia - każdy podmiot składowy, tj.:  
 
- każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną (z uwzględnieniem zapisów 
umowy spółki);  
- każdy konsorcjant tworzący tzw. konsorcjum;  
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w 
szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych 



dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza.  
1.5. Pisemne zobowiązanie tzw. podmiotów trzecich/innych podmiotów - jeśli dotyczy, wzór 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ1. W sytuacji, o której mowa w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, 
Wykonawca przedkłada w szczególności zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnid zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, musi określad zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres 
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.  

 

 
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(ETAP II) - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – (samodzielnie - tj. bez uprzedniego 
wezwania zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z 
art.24 ust. 11 ustawy Pzp.  
Oświadczenie wymagane jest od każdego Wykonawcy, a w przypadku podmiotu wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia - od każdego podmiotu składowego, tj. :  
- od każdego wspólnika (przedsiębiorcy) tworzącego spółkę cywilną;  
- od każdego konsorcjanta tworzącego tzw. konsorcjum.  
Oświadczenie podpisuje, w szczególności:  
- każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną;  
- każdy konsorcjant tworzący konsorcjum.  
Wykonawca może złożyd wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. 
 

 
3. Stosownie do treści art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (ETAP III) - Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzieo złożenia następujących 
oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust.1 ustawy Pzp w zakresie wynikającym z niniejszej SIWZ:  
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:  
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 
wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy (minimum 



300.000,00 PLN brutto), wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert.  
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyd wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w 
art. 26 ust. 2c ustawy Pzp – dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają 
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
 

Powyższe dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w 
postępowaniu, winien złożyd oprócz Wykonawcy również inny podmiot, na którego zasobach 
w tym zakresie polega Wykonawca. 
 

 
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:  
4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 
(odpowiednio §10 ust. 2 pkt. 1 SIWZ),  
4.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
4.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeo 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,  
4.4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1170) – według załącznika nr 7.  
Powyższe dokumenty (4.1-4.4) składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyd oprócz Wykonawcy również tzw. 
„Inny Podmiot”/”podmiot trzeci”, na którego zasobach polega Wykonawca udostępniający 
zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z § 
9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 
 



W przypadku podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumenty i 
oświadczenia składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, składa każdy 
podmiot składowy, tj.:  
- każdy wspólnik (przedsiębiorca) tworzący spółkę cywilną,  
- każdy konsorcjant tworzący tzn. konsorcjum  
 
5. Wykonawcy zagraniczni  
 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. a powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b 
powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert.  
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyd, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się.  
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
6. Forma składania dokumentów  
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (w zakresie ujętym w SIWZ), składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem.  
Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  
Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeo, które każdego z nich dotyczą.  



Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty w postaci elektronicznej.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składad wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
Uzupełnienia dokumentów i oświadczeo, wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy 
składad z zachowaniem formy pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z 
oryginałem, z zastosowaniem zasad wskazanych powyżej.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeo lub dokumentów, 
wymaganych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w/w oświadczeo lub dokumentów, które znajdują 
się z posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeo lub dokumentów, które 
znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeo lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta 
z posiadanych oświadczeo lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
 
7. W terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie później niż 1 dzieo roboczy przed 
podpisaniem umowy, Wykonawca, którego ofertę uznano jako najkorzystniejszą, 
przedłoży Zamawiającemu inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania, które nie zostały wymienione w ramach ETAPÓW I, II, III:  
a) Podwykonawcy (jeżeli występują) przed zawarciem umowy z Wykonawcą zobowiązani są 
złożyd Zamawiającemu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na 
podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, co jest warunkiem 
wyrażania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo winny byd zawierane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w 
szczególności – zgodnie z przepisami art.: 36a - 36b i 143a – 143d tej ustawy Pzp oraz 
zapisami SIWZ.  
b) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
 

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegad się o 
udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
2. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których 
mowa w pkt. 1.  
3. W przypadku, gdy Wykonawca składa więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z 
innymi wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.  
4. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna): do oferty należy 
dołączyd pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 



postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
musi jednoznacznie wynikad z umowy lub z innej czynności prawnej, mied formę pisemną, 
musi w swej treści zawierad wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi byd 
załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów 
rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców albo w formie notarialnie potwierdzonej kopii. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. 
pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo w tym poświadczoną 
za zgodnośd z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę wspólników. Konsorcjum 
dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię umowy 
regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.  
 

 

§ 12 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH 

W art. 10 c –10 e USTAWY Pzp, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB 

POROZUMIEWANIASIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONWACAMI 

 

1.Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną                                          

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i 

informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej –należy przez to 

rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).  

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa, 

Wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie. 

 

2. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. 

w godzinach: poniedziałek - piątek – 7:00 do 15:00 – zostanie potraktowana tak, jakby 

przyszła w dniu następnym. 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dawid 

Kołakowski, e-mail: zuk@zuk-mszanow.pl. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 

Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na 

kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

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

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.    

Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach 

urzędowania Zamawiającego zostanie uznana za wniesioną w kolejnym dniu pracy 

Zamawiającego. 

 



4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

 

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację oraz zamieści na swojej stronie internetowej.  

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

 

6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, jednak nie   później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa 

wyznaczonego   terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy. 

8.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

 

 

§ 13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  

 

§ 14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu    o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

§ 15 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Sposób przygotowania oferty 
Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w oryginale, 

w jednym egzemplarzu. Oferta musi być sporządzona w technice trwałej. 

Oferta musi zostać złożona zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. 

Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.           

W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać elementy i 

opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej siwz. 

2) Kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 

3) Wszystkie poprawki naniesione w ofercie powinny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 



4) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Wykonawca wydzieli z oferty 

dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r., poz. 1010 z 

późn.zm.)oraz złoży wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność 

ochrony informacji zastrzeżonych jako "tajemnica przedsiębiorstwa" i jaką wartość 

gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla 

innych podmiotów. 

Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z 

dopiskiem „POUFNE -tylko do wglądu komisji przetargowej”. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

5) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób:  

 

Nadawca:  

Nazwa i adres Wykonawcy 

 (pieczęć). 

                                                              Adresat:  

                                                              Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 

                                                              Mszanowo ul. Parkowa 2  

                                                              13-300 Nowe Miasto Lubawskie  

 

Oferta w postępowaniu na: 

„Zakup i dostawa koparko - ładowarki.” 

Nr sprawy ZUK.26.2020 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 

 

2. Sposób podpisania oferty 
1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela (i) 

Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi: 

a) osobę lub osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

b) osobę lub osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

c) osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zagranicznego zgodnie z 

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

d) inną osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, 

e) osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 

występujących wspólnie. 

Jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika, o którym mowa w ppkt d) i e), Wykonawca 

musi przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być 

podpisane przez osoby wymienione w ppkt a), b) lub c). Pełnomocnictwo należy przedstawić 

w formie oryginału bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 



 

2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, muszą wyznaczyć 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z 

treści pełnomocnictwa (lub treści innego dołączonego do oferty dokumentu) musi 

jednoznacznie wynikać, którzy Wykonawcy występują wspólnie (potwierdzenie, iż 

pełnomocnictwo zostało podpisane przez uprawnione osoby), do jakich czynności 

pełnomocnik jest umocowany oraz adres, na który Zamawiający ma kierować 

korespondencję. 

3) Podpis powinien być złożony w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą 

(składać się co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 

3.Treść oferty 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5)   Jeżeli treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 2 Ustawy, ma obowiązek odrzucenia oferty. 

 

4.Zmiany w ofercie i wycofanie oferty. 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. 

2) Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać złożoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu 

oferty. Oferty wycofane nie będą otwierane. 

3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty bądź o wycofaniu oferty musi być 

złożone według takich samych zasad i wymagań jak dla składania ofert, tj. przygotowane, 

podpisane i oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji, a opakowanie 

musi być dodatkowo oznaczone jako zmiana bądź wycofanie oferty. Wycofanie może 

nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wycofać ofertę może tylko osoba lub osoby 

upoważnione do jej złożenia lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. 

 

§ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub przesłać na adres 

Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo 

ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie do dnia 27 lutego 2020 r., do godziny 

10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w paragrafie 15 SIWZ. 

2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i 

godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania). 

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone. 

4.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na zasadach określonych                          

w ustawie. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego 

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 27.02.2020 roku, o godz. 

10:10, w pokoju nr 3.  



6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po przekazaniu w/w informacji, w 

kolejności w jakiej zostały złożone u Zamawiającego, koperty oznaczone „WYCOFANE” 

zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

8.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o których mowa w art. 86 ust. 4upzp. 

9.Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Zamawiający nie 

zwłocznie przekaże informacje, które zostały ogłoszone przed i podczas otwarcia ofert. 

10.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zuk-mszanowno.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

zawartych w ofertach. 

 

 

 

§ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, 

oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

2. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto oraz zastosowaną stawkę VAT w sposób 

określony w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ).  

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (od 0,05 w górę). 

Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176 ze zm.).  

4. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 

określone w niniejszej SIWZ, obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

5. Przyjmuje    się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu 

zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Całość 

usługi powinna być świadczona zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.  

6. Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.  

7. W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, 

Zamawiający przyjmie za cenę oferty cenę podaną cyfrą.  

8. Do porównania ofert zostanie wzięta cena ofertowa brutto. 

9. Ceny brutto muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc  

po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej  

i równe 5 należy końcówkę zaokrąglić w górę). W innym przypadku Zamawiający 

zaokrągli wszystkie obliczenia Wykonawcy zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami 

arytmetyki.  

10. Jeżeli w postepowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

http://www.zuk-mszanowno.pl/


obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku.  

11. Ceny należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.  

 

 

§ 18 KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w 

ramach niżej wskazanych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w zakresie niżej 

opisanych kryteriów wynosi 100 pkt.  

2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:  

- cena brutto za fabrycznie nową koparko-ładowarkę wraz z wyposażeniem oraz 

osprzętem - waga 60%,  

- okres gwarancji na fabrycznie nową koparko-ładowarkę (bez limitu motogodzin) 

wraz z wyposażeniem oraz osprzętem – waga 10%  

- termin dostawy koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem oraz osprzętem – waga 

30%  

3. Ocena ofert dokonana będzie według następujących zasad:  

Lp Kryterium  Waga kryterium  

 

Maksymalna liczba 

punktów 

1 Cena brutto za koparko – 

ładowarkę wraz z wyposażeniem 

oraz osprzętem 

 

60% 60,00 

2 Okres gwarancji na koparko – 

ładowarkę wraz z wyposażeniem 

oraz osprzętem 

10% 10,00 

3 Termin dostawy koparko – 

ładowarki wraz z wyposażeniem 

oraz osprzętem 

30% 30,00 

 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

Nazwa kryterium: cena za koparko-ładowarkę wraz z wyposażeniem oraz osprzętem 

(C) 

C = Comin / Cobad x Kp x Wc 
Przy czym: 

Comin – najniższa oferowana cena brutto  

Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty 

Kp – współczynnik proporcjonalności 100 

Wc – waga kryterium oceny –60 % 

 

Nazwa kryterium: okres gwarancji na koparko-ładowarkę (bez limitu motogodzin) wraz 

z wyposażeniem oraz osprzętem (G) 

 

Minimalny okres gwarancji na fabrycznie nową koparko-ładowarkę (bez limitu motogodzin) 

wraz z wyposażeniem oraz osprzętem wynosi: 12 miesięcy liczonych od dnia odebrania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 



Zamówienia. Zaoferowanie gwarancji z krótszym okresem gwarancji będzie traktowane jako 

nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

 

Wykonawca, który zaoferuje gwarancję na koparko-ładowarkę wraz z wyposażeniem oraz 

osprzętem na okres: 

a) 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia – otrzyma 0 punktów 

b) 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia – otrzyma 5 punktów  

c) 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia – otrzyma 10 punktów  

Wskazanie jednego z ww. okresów gwarancji nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

miejsca w ofercie znakiem „X”. Brak zaznaczenia będzie traktowane jako niezgodność 

oferty ze SIWZ i skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Zamawiający wymaga, aby gwarancja nie zawierała limitu motogodzin pracy koparko-

ładowarki oraz obejmowała bezpłatny pakiet: przeglądów/inspekcji i diagnostyki, 

napraw, remontów, czynności konserwacyjnych i regulacyjnych, hydraulicznych i 

pneumatycznych, elektromechanicznych i elektronicznych - w terminach wymaganych 

przez producenta i wykonywanych przez wykwalifikowanych specjalistów (w tym 

aktualizacja firmware systemów monitorujących i koordynujących pracę maszyny). 

Ww. czynności serwisowe będą wykonywane w oparciu o oryginalne części i materiały 

eksploatacyjne. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów eksploatacyjnych, 

płynów/olejów, części ulegających naturalnemu zużyciu.  
 

Nazwa kryterium: termin dostawy koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem oraz 

osprzętem (H) 

wzór: Hmin/Hbad x Kp x Wc 
sposób oceny:  

Hmin – najkrótszy zaoferowany okres dostawy koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem oraz 

osprzętem (ze wszystkich badanych ofert) 

Hbad – zaoferowany okres dostawy koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem oraz osprzętem 

w badanej ofercie 

Kp – współczynnik proporcjonalności 100 

Wc – waga kryterium oceny – 10% 

 

Maksymalny dopuszczalny okres dostawy koparko-ładowarki wraz z wyposażeniem 

oraz osprzętem wynosi: 10 dni kalendarzowych od dnia udzielenia zamówienia. 

Zaoferowanie dostawy w okresie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia udzielenia 

zamówienia, będzie traktowane jako nieodpowiadające treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 

Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma 

oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku. 

O (badana oferta) = C +G+ H 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany 

jako wartość punktowa oferty. 



 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość _punktów. 

 

 

§ 19 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących 

wspólnie (konsorcjum) przed podpisaniem umowy, podmioty te przekażą 

Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną współpracę. 

2. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy 

proponowanego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.  

4. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani 

dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę.  

6. W celu wykazania uprawnień do reprezentacji Wykonawcy - w przypadku osób 

fizycznych - osoba podpisująca umowę najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązana jest 

przedstawić dokument potwierdzający jej umocowanie do reprezentacji, w szczególności 

aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub dokument 

potwierdzający tożsamość lub stosowne pełnomocnictwo. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub 

telefonicznie.  

8. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

9. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4. 

 

 

§ 20 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

§ 21 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie 

co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadami określonych w 

art. 93 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.  

 

 

§ 22 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 



3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

postawie art. 11 ust.1 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) Wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

2) Określenie warunków udziału w postępowaniu; 

3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) Odrzucenie oferty odwołującego; 
5) Opis przedmiotu zamówienia; 

6) Wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

 

§ 23 ZAWARCIE UMOWY – ISTOTNE POSTANOWIENIA 
1. Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Wzór umowy zawiera również dopuszczalne 

przypadki zmian postanowień zawartej umowy.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, 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, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych 

w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

 

 

§ 24 - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

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

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w 

Mszanowie Sp. z o.o. Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;  

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: e-mail: iodo@zuk-mszanowo.pl 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw Mszanowo w 2020 r.” ,prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.  

 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp 

 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez administratora danych przez 

okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień 



współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą 

również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której 

dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

 

1. Formularz ofertowy – zał. 1  

2. Oświadczenia wstępne – zał. 2, 3 

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. 4  

4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. 5 

5. Wzór umowy – zał. 6 

 


