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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym, pługiem odśnieżnym i posypywarkosolarką

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.
Nazwa zamawiającego:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Adres zamawiającego:
ul. Komunalna 1
Kod Miejscowość:
37-450 Stalowa Wola
Kraj:
Polska
Telefon:
+ 48 15 842-34-11
Faks:
+ 48 15 842-19-50
Adres strony internetowej: www.mzk.stalowa-wola.pl
Adres poczty elektronicznej: mzk@um.stalowawola.pl
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Zakup i dostawa samochodu
ciężarowego z dźwignikiem hakowym, pługiem odśnieżnym i posypywarko-solarką”,
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
1.1. Godziny pracy Zamawiającego: wszystkie robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną
w dalszej części SIWZ „Pzp” (t.j. Dz . U z 2019 r., poz. 1843). Dokonując oceny ofert
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy – Prawo
zamówień publicznych (procedury odwróconej), zgodnie z którą dokona oceny ofert pod
kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów
oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej
Wykonawcy, tj. zbada oświadczenia wstępne, a następnie zażąda przedłożenia
dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy.
2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).

3. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
3.1.
3.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej
SIWZ.
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
W przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa
w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, dostaw
lub usług w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia
podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu ciężarowego z dźwignikiem
hakowym, pługiem odśnieżnym i posypywarko-solarką.
4.2. Wspólny Słownik Zamówień:
34139100-1 - Podwozia z kabiną
34211300-9 - Nadwozia do pojazdów do transportu towarów
34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów
34142300-7 - Pojazdy samowyładowcze
34143000-1 - Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
34144420-8 - Pojazdy do rozrzucania soli
34144440-4 - Piaskarki
60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego
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4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ
FORMULARZ TECHNICZNY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich nie
zgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w niniejszej
Specyfikacji. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę
przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Miejsce realizacji: miasto Stalowa Wola

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 3 miesięcy od daty udzielenia
zamówienia.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone
w niniejszej SIWZ.

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
Lp.

1

Warunki udziału w postępowaniu

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający precyzuje warunek doświadczenia, Wykonawca posiada
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 1 dostawę:
co najmniej jednego pojazdu ciężarowego,
i/lub co najmniej jednego pługu odśnieżnego,
i/lub co najmniej jednej posypywarko -solarki,
o wartości dostawy– min. 100 000 zł netto.
Sumowaniu podlegają wartości w/w pojazdów dostarczonych w ramach
jednej dostawy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać
kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia
na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia
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będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z
pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W
przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, warunek
może być spełniony przez jednego z nich.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy oraz
spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy.
7.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania; ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
7.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
7.5. Ocena spełnienia warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
powyżej zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą wstępnego
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oraz dodatkowo, w zakresie przesłanki,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp na podstawie oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH
LUB DOKUMENTACH,
JAKIE
MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ZAŁĄCZONE DO OFERTY . Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

- w celu skutecznego złożenia oferty:
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8.1.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Formularz oferty i Formularz techniczny, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3A i 3B do SIWZ;

8.2.

jeżeli dotyczy - Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu
Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca
nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę
wspólnie).;

- w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w niniejszym postępowaniu:
8.3.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ (składane na
podstawie art. 25 a. ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez
zamawiającego). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

8.4.

Wymagane w pkt 8.3 oświadczenie winno, być złożone przez każdego Wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o zamówienie

8.5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa
oświadczenia dotyczące tych podmiotów, jeżeli dotyczy, czyli w przypadku
polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadzie
wskazanej w art. 22a ustawy Pzp - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - jako dowód polegania przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu. (PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA INNEGO
PODMIOTU do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia Załącznik Nr 4 do SIWZ)

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający dokona wstępnej oceny ofert na podstawie
dokumentów wymienionych w punkcie 1 powyżej.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert
zamieści na swojej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne/roboty
budowlane informacje podane na otwarciu ofert - dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen oraz danych wskazanych w innych kryteriach – podanych w tych ofertach.
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WYKONAWCA SKŁADA W TERMINIE 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji - oświadczenie składane przez wykonawców w zakresie grupy
kapitałowej

8.6.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
(PROPOZYCJA WZORU TREŚCI OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23
ustawy Pzp Załącznik Nr 2 do SIWZ) W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wymagane oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinny być złożone
przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie .

SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NAJWYŻEJ OCENIONEGO NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
8.7.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8.7.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. SIWZ –
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów. Potwierdzeniem spełnienia
warunków, będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków, o którym mowa w pkt
8.3.
8.7.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza oraz nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8.8.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.9.

Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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8.10. 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 w pkt 8.8. zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8.9. stosuje się.
8.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
8.13. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem
sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były
składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8.14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
8.15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8.16. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
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Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8.17. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
8.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8.19. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
8.20. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być
podpisane przez Wykonawcę.
8.21. Podpisanie dokumentów i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być
dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub
nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub
poświadczającej kopię).

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA
ZASOBACH
INNYCH
PODMIOTÓW,
NA
ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
9.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi stosunków prawnych.

9.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.

9.3.

Zamawiający oceni, 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
zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których
mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
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oświadczeniu Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału, o których mowa w pkt 8.3. SIWZ, dla każdego z tych
Podwykonawców
9.4.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

9.5.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.7 ppkt 1 SIWZ.

9.6.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i
wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

9.7.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

10. INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ
WYKONANIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
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10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
Podwykonawców.
10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza taką informację w oświadczeniu
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”,
o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców.

11. INFORMACJA
DLA
WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty te
występujące wspólnie, zwane są dalej: „konsorcjami”).
11.2. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi wykazać, iż nie
podlega wykluczeniu z postępowania. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 8.3
powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia. Ponadto składa w imieniu własnym dokumenty wymienione
w pkt 8.6 i 8.7.1
11.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika
musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub
dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym
rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika
może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz
z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Spółka cywilna załącza pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo
- umowę spółki cywilnej lub uchwałę – w oryginale lub w kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
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11.5. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od
każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;
11.6. W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp tj.
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności
technicznej lub zawodowej oraz znajdowania się w zakresie wymagań określonych w
SIWZ oferty składane przez Wykonawców składających ofertę wspólną zostaną
ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez
występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych przez nich
dokumentów.
11.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na
Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
pełnomocnika tych Wykonawców.
11.8. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
11.9. Jeżeli zostanie wybrana oferta konsorcjum, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

12. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z
WYKONAWCAMI
12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu pod numerem (15) 842 19 50 lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) na adres e-mail:
mzk@um.stalowawola.pl.
12.2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, oraz informacje, w tym pytania do SIWZ
i odpowiedzi uznaje się za złożone w chwili, w której wpłynął on do siedziby
adresata faksem, elektronicznie lub został doręczony w inny sposób do siedziby
Zamawiającego lub Wykonawcy. Przesyłając oświadczenie, wniosek, zawiadomienie
oraz informacje, w tym pytania do SIWZ i odpowiedzi, za pomocą faksu lub
elektronicznie, każda strona ma obowiązek potwierdzić jej wpływ (lub
poinformować o braku wpływu) na żądanie drugiej strony.
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12.3. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności
wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej:
1) złożenia oferty;
2) zmiany oferty;
3) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty;
4) złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 i 2
ustawy;
5) złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 3 ustawy;
6) złożenia pełnomocnictw, w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3a ustawy.
12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 12.5.
12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione
z Wykonawcami są: Ewa Gil:
tel.
+48 15 842 - 34 - 11
fax.
+48 15 842 - 19 - 50
w terminach
w godzinach pracy Zamawiającego

do

kontaktowania

się

2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
Stanowisko

Asystent Zarządu
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Imię i nazwisko
tel.
fax.
w terminach

Brygida Koszycka
+48 15 842 - 34 - 11
+48 15 842 - 19 - 50
w godzinach pracy Zamawiającego

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
14.4. 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 PRZYGOTOWYWANIA OFERT
15.1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
15.1.1 Formularz ofertowy i Formularz techniczny sporządzony i wypełniony według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 A i 3 B do SIWZ;
15.1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 1A do SIWZ
15.1.3 Oświadczenie spełnianiu warunków udziału – Załącznik Nr 1B do SIWZ;
15.1.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, które
musi być udzielone na piśmie i podpisane przez osoby wymienione w aktualnym
rejestrze lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w oryginale lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Załączenie
pełnomocnictwa w formie kserokopii, na której widnieją podpisy samego
umocowanego nie zostanie uznane za ważne;
2) zaleca się, aby dokument pełnomocnictwa w swej treści zawierał co najmniej:
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a) dane identyfikacyjne – w treści pełnomocnictwa należy podać dane
identyfikujące osobę, której pełnomocnictwo jest udzielane, ,
b) zakres umocowania,
c) okres ważności pełnomocnictwa,
d) w treści pełnomocnictwa powinna być uregulowana kwestia substytucji, tj.
uprawnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw. Zgodnie z art. 106 Kodeksu
cywilnego, pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników,
tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy,
lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. W przypadku,
gdy wolą mocodawcy jest, aby jego pełnomocnik był uprawniony do
upoważniania innych osób do reprezentowania go, należy to wyraźnie zaznaczyć
w treści pełnomocnictwa,
e) datę wystawienia pełnomocnictwa celem uniknięcia wątpliwości, od jakiego
momentu pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania czynności określonych
w treści pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz swego mocodawcy.
15.1.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ – jeżeli
wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego– Załącznik Nr 4
do SIWZ.
15.2. Oferta, wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami musi być sporządzona
z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
15.3. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile
są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w
języku polskim.
15.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie
z przedstawionymi dokumentami rejestracyjnymi, wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
15.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela,
jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego.
15.6. Jeżeli w SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu (parafy)
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, musi nastąpić to w
sposób umożliwiający identyfikację podpisującego, np. z zastosowaniem pieczęci
imiennej.
15.7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej
liczby ofert, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
15.8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
15.9. Załączone kopie dokumentów powinny być czytelne. Zamawiający może zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15.10. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
15.11. Stron pustych zaleca się nie parafować i nie podpisywać.
15.12. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem
ciągłości numeracji
15.13. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze
wszystkimi załącznikami były datowane i parafowane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego,
np. z zastosowaniem pieczęci imiennej.
15.14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
15.15. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona.
15.16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15.17. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
15.18. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
15.19. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości,
oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
Oferta w postępowaniu przetargowym pn.:
„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym, pługiem
odśnieżnym i posypywarko-solarką”
ZP.271.Pzp.7.2020
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 25.11.2020 r. godz. 10:15
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15.20. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany powyżej
oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.21. Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność, należy umieścić w
odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, jednocześnie wykazując
przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku
wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż
zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie
została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich
poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Zamawiający nie
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. 6.
15.22. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r.
nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że
zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp, umowy w sprawach zamówień publicznych „są
jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej”.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Zakładzie
Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola,
Sekretariat (II piętro) do dnia 25.11.2020 r. do godz. 10:00.
16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po
terminie składania ofert.
16.3. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania oferty.
16.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.11.2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 4 (parter).
16.5. Otwarcie ofert jest jawne.
16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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16.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
16.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
16.8.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
16.8.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
16.8.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
16.9. Do chwili ogłoszenia wyników postępowania, Zamawiający nie będzie podawał do
wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z postępowaniem żadnych
informacji wynikających z analizy ofert.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
17.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy z dnia 9 maja
2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) za wykonanie
wybranej części przedmiotu zamówienia.
17.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
17.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem
ryczałtowym. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia oraz z
tytułu serwisu w okresie gwarancji. Cena musi być podana w PLN z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę
obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków zgodnie z formularzem cenowym i
technicznym. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego
muszą być ujęte w cenie. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
17.4. Uwaga!
17.5. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to
druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
17.6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez
Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
17.7. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane
będą w złotych polskich.
17.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
.
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17.9. Wykonawca określi cenę na oferowany przedmiot zamówienia wymieniony
w formularzu technicznym w zamieszczonej w ofercie. Cena obejmuje wszystkie
koszty sprzedaży, dostawy przedmiotu zamówienia (pod wskazany adres w SIWZ),
usługi gwarancyjne, cło, podatek od towarów i usług oraz wszystkie inne ewentualne
obciążenia.
17.10. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności Umowy i nie
będzie podlegała zmianom (waloryzacji).
17.11. Cena nie może wynosić 0,00 - musi zostać wskazana jako wartość dodatnia.
17.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
17.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17.14. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
17.15. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 8, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.8.
17.16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na Wykonawcy.
17.17. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
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Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Cena (koszt) - 94
2 - Zużycie energii – 2
3- Emisja dwutlenku węgla – 2
4 - Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – 2

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert
oraz ustalił ich znaczenie:
Cena – 94%
Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów – 94.
Pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe
zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cena najniższa
Ilość punktów = --------------------------------- x 94
Cena oferty ocenianej
Zużycie energii – 2%
Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą
wartością zużycia energii (kJ/kWh), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt
pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg
wzoru:
najniższa wartość zużycia energii
spośród złożonych ofert
Ilość punktów = -------------------------------------------------------- x 2
wartość zużycia energii oferty badanej
Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, jako iloczyn uśrednionego zużycia
paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 36
MJ/l.
Emisja dwutlenku węgla – 2%
Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą
wartością emisji dwutlenku węgla (g/kWh), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt
pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
najniższa wartość emisji dwutlenku węgla
spośród złożonych ofert
Ilość punktów = ------------------------------------------------------------- x 2
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wartość emisji dwutlenku węgla oferty badanej
Wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych.
Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – 2%
Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą łączną wartością emisji
zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh), pozostałe oferty
uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
– końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01
pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
spośród złożonych ofert
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------łączna wartość emisji zanieczyszczeń
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
oferty badanej

x2

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma
wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/kWh)
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Dane niezbędne do oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, Wykonawca zamieszcza
na załączniku nr 3B do SIWZ (Formularz techniczny). W przypadku nieuzupełnienia bądź
niedostarczenia przez Wykonawcę danych. wymaganych do oceny w danym kryterium, w
ocenie za to jednostkowe kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
18.3. Suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
18.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
19.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie
internetowej http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/
19.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
19.4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
19.5. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
19.6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy, 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.
19.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w przypadku, gdy upłynął termin
do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
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ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, 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.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na
zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
20.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z
Zamawiającym – są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy
określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
20.4.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i
ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi
Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
21.1. Istotne warunki umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy są określone we wzorach umów stanowiących
odpowiednio do SIWZ.
21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy, o której mowa w ust.1 w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
przypadkach określonych we wzorach w § 8 tej umowy .
21.3. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią załączonego do SIWZ wzoru
umowy.
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21.4. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy może zwrócić się do
Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym tych postanowień umowy, co do których
ma wątpliwości lub z którymi się nie zgadza.
21.5. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach sporządzonych w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
21.6. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca,
jak i Zamawiający.

22. POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
22.6. Odwołujący przesyła 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, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
22.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
22.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
22.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
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23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

23. ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA
23.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
23.2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

24. KLAUZULA
INFORMACYJNA
Z
ART.
13
RODO
DO
ZASTOSOWANIA
PRZEZ
ZAMAWIAJĄCYCH
W
CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
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 Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o.; ul. Komunalna 1; 37-450 Stalowa Wola;
▪ Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mzk.stalowa-wola.pl.;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
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▪ Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

25. POZOSTAŁE INFORMACJE
25.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert
od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
25.2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego, a
także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w
nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację
istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy.
25.3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
3) udostępnienie dokumentów
Zamawiającego;

odbywać

się

będzie

w

obecności

pracownika

4) Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu;
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin
jego pracy –.
25.4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników
pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn
technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający
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Zakup i dostawa samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym, pługiem odśnieżnym i posypywarkosolarką

poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być
udostępnione.
25.5. Kopiowanie dokumentów w związku
Zamawiający wykonuje odpłatnie.

z

ich

udostępnieniem

Wykonawcy

25.6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr
1A
1B
2

3A
3B
4
5

Nazwa załącznika
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie spełnianiu warunków udziału;
PROPOZYCJA WZORU TREŚCI OŚWIADCZENIA
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp
Formularz ofertowy
Formularz techniczny
PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
Wzór umowy
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