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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 
z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość 
szacunkowa zamówienia jest wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy 
Pzp. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES 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 

Adres strony internetowej:          www.mzk.stalowa-wola.pl 

Adres poczty elektronicznej:         sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy). 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie z Wykonawcami przy użyciu 

miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych 

mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć 

stronę http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/. 

3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie http://bip.mzk.stalowa-

wola.pl/. 

4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami.  

III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

1. Numer referencyjny postępowania : ZP.271.Pzp.9.2022 

2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 - 139 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.). 

3. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

4. Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w ustawie Pzp. 

5. Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim.  

V. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Wymagania określone w art. 95 Pzp.    

Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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3. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 

ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442).  

7. Zamawiający przewiduje opcję. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem art. 261 ustawy 

Pzp. 

9.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

10.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

11.  Zamawiający nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych przed wszczęciem 

postępowania.  

12.  Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

14. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

15. Zamawiający nie przewiduje wznowień. 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla  

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Stalowej Woli. 

Wspólny Słownik Zamówień: 34927100-2 - Sól drogowa  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soli drogowej (luzem) wraz z rozładunkiem 
spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02 lub równoważnej 

oraz zwiększone wymagania: 

1) postać niezbrylająca, gruboziarnista, 

2) zawartość chlorku sodowego minimum 95%, 

3) zawartość antyzbrylacza w ilości minimum 40 mg/kg, 

4) zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie maksymalnie 5%, 

5) zawartość H2O max. 3%, 

6) pozostałe parametry wg PN-86/C-84081/02 lub równoważnej. 

7) sól musi spełniać wyżej podane parametry techniczne potwierdzone atestem lub raportem 
z badań fizykochemicznych. Dostarczona sól będzie posiadała pozytywna opinię Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów oraz świadectwo higieny wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny. 

Nowa edycja ww. normy tj. PN C-84081-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza zastąpiła 
normę PN 86/C-84081/02, eliminując określenie sól drogowa i nie podając dla soli drogowej 
żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w 
drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane. 
(Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
dla potrzeb GDDKiA) oraz warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
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października 2005 r. w sprawie rodzaju warunków stosowania środków jakie mogą być 
używane na drogach publicznych oraz placach i ulicach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 
listopada 2005 r.) 

2. Dostarczona sól winna być wolna od zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego typu 
drobne kamyki mineralne, jak również zanieczyszczeń tworzyw sztucznych typu 
fragmenty opakowań foliowych czy plastikowych.  

3. Sól w momencie dostawy nie może być w stanie zbrylonym. 

4. Ustala się  sposób realizacji zamówienia i wielkości zamówień: 

1) minimalna wielkość planowanych dostaw - 500 Mg, 

2) maksymalna wielkość planowanych dostaw- 1700 Mg. 

2. Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiający przewiduje opcję. 

Różnica miedzy maksymalną wielkością planowanych dostaw, a minimalną wielkością 
planowanych dostaw stanowi opcje.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy 
z powodu trudnych warunków zimowych wyczerpie podstawowe zamówienie, a nadal 
będzie konieczne prowadzenie akcji zimowej.  

Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie 
ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tego tytułu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w: 

1) Załączniku nr 2 do SWZ - Wzór umowy . 

4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza 

składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

zostaną odrzucone. 

Nabycie soli od jednego Wykonawcy jest bardziej opłacalne ekonomicznie ze względu na 

rabaty uzyskane przy dużym wolumenie zamówienia. 

Dodatkowo, brak podziału zamówienia na części nie wpłynie na możliwość ubiegania się 

o takie zamówienie przez małych i średnich przedsiębiorców. 

5. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego. 

VII. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 

14  dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku zwrócenia się Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, 

pytania przesłać w wersji elektronicznej również w formie umożliwiającej edycję treści tego 

dokumentu. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 1, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 1. 
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5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na wskazanej 

stronie internetowej. 

VIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą  przedmiotowych środków dowodowych na  

potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

Zamawiającego: 

Pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz świadectwo higieny 

wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 

2. Ww. środki przedmiotowe należy złożyć wraz z ofertą. 

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych 

środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. 

4. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia lub 

uzupełnienia ww. przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek 

dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie 

kryteriów oceny ofert, lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta 

będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania. 

W takim przypadku, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

2 lit. c ustawy Pzp. 

 

5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA POTWIERDZENIE 

RÓWNOWAŻNOŚCI 

1) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny 

i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami 

„lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to 

klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie 

wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Jako rozwiązania równoważne, należy 

rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od 

wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 

2) W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez 

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez 

niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez 

podanie odpowiednio nazwy oferowanego produktu, nazwy producenta i nr 

katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane 

produkty oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków 
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dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, udowadniając, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 

w opisie przedmiotu zamówienia.  

3) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie 

się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania 

równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane 

przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez 

wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu 

oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, 

o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, udowadniając, że proponowane 

rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 

w opisie przedmiotu zamówienia.  

4) W przypadku kiedy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny lub produkt 

spełniający normy równoważne wskazane przez Zamawiającego i nie złoży wraz 

z ofertą przedmiotowych środków dowodowych udowadniających, że proponowane 

rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 

ust. 2 ustawy Pzp. 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 31 marca 2023 r. 

2. Sukcesywne dostawy realizowane będą w odpowiedzi na złożone zamówienie, w ilości nie 

mniejszej niż 100 Mg w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 

Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 600-1400. 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec 

których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 
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w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

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

2)  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3)  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne: 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski 

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835), zwanej 

dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach; 
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2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym  

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona  

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 

taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na 

podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających  

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 

1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych 

lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także 

zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 

2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. 

b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) 

dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów  

z siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 

ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym 

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się  

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na 

nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

4. Zgodnie z przepisem art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp - z postępowania                                  

o udzielenie zamówienia Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę: 

1) pkt 4, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury; 

2) pkt 5, tj. 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 stosowanych 

dowodów; 
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3) pkt 7, tj. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

4) pkt 8, tj. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

5) pkt 10, tj. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7 ustawy Pzp, Zamawiający 

może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 

nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na 

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, jest wystarczająca do 

wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp). 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, 8, 10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 

organami ścigania lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 

za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, 

o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę (art. 110 ust. 3 ustawy Pzp). 

8. Zgodnie z przepisem art. 111 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy następuje: 
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1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy Pzp, na 

okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 

z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia: 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h 

ustawy jw., 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, na okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 

ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, na okres 2 lat od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia: 

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, na okres roku od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia: 

7)  w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 

wykluczenia. 

9. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, 

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

10. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

11. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału 

w postępowaniu: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

4 Zdolność techniczna lub zawodowa 

a) dotyczącej Wykonawcy: 

Zamawiający precyzuje warunek doświadczenia: Wykonawca posiada 
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał co najmniej 1 zamówienie na dostawę soli drogowej  o wartości co 
najmniej 100 000,00 zł brutto.  

Wyżej wymieniona dostawa może być zrealizowana jednorazowo lub 
sukcesywnie  w okresie jednego lub więcej sezonu zimowego (jednego roku 
lub w przypadku umowy wieloletniej kilku lat).  

Na podstawie przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że 
uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 
w zakresie doświadczenia - gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni dany warunek samodzielnie 
w całości lub niektórzy albo wszyscy Wykonawcy spełniają określony warunek 
w całości. 

Niedopuszczalne jest łączenie elementów/zakresów tegoż warunku w ramach 
doświadczenia posiadanego przez poszczególnych Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - celem wykazania spełniania 
warunku udziału w postępowaniu w całości. 

W przypadku wykazywania przez jednego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenia w pracach/części 
prac z innym podmiotem - dla wykazania doświadczenia. Zamawiający 
dopuszcza tylko to doświadczenie tegoż Wykonawcy, które wynika z jego 
faktycznego udziału w danym zakresie zamówienia. 

b) dotyczącej osób: 

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 

 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 

zamówienia: 

1) Wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają 

poszczególni Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SWZ. 

2) Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 

lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże doświadczenie 

w pełnym zakresie określonym w warunku. Zamawiający nie dopuszcza sumowania 

doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla 

potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie 

dopuszcza sumowania części wymaganego doświadczenia jednego Wykonawcy 

z częścią wymaganego doświadczenia drugiego Wykonawcy w przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania ww. 

warunku udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 
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2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

5. 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 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. 

6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW 
TRZECICH 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest: 

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek 

dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

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

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także 

zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy niniejszej SWZ. 
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4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

5. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach wskazanych w art. 118 - 123 ustawy Pzp. 

XIII. PODWYKONAWCY (ART. 462) 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie korzysta z przewidzianego w art. 121 ustawy Pzp uprawnienia i nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 

dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją (dostawy) 

przez:  

- poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

60 ustawy Pzp):  

- Wykonawcę (art. 121 ustawy Pzp). 

3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. 

4. Brak wskazania w Formularzu Ofertowym zamiaru powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom będzie uznany jako deklaracja samodzielnej realizacji 

zamówienia. 

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 

w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

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

a nie polega na ich potencjale nie składa JEDZ dla tych podwykonawców. 

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust.1). 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2). 

5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności 

wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 
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6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeśli Zamawiający żąda takiego zabezpieczenia) (art. 445). 

7. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

8. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu (art. 117). 

9. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje 

roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 

117). 

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117). 

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10 powyżej , Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117). 

12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej Grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściowa, albo oświadczenie 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy sporządzić 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy). 

13. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż 

w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców (art. 58 ust. 4). 

14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań 

dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi/ prac związanych z rozmieszczeniem 

i instalacją w ramach zamówienia na dostawy (art. 60). 

15. Od chwili złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym 

ofertę w imieniu Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku ustanowienia kilku 

pełnomocników - z jednym pełnomocnikiem, dowolnie wybranym przez Zamawiającego, 

chyba że w ofercie Wykonawca wyraźnie zastrzegł, któremu spośród pełnomocników winna 

być przesyłana korespondencja. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

kierowania korespondencji bezpośrednio do każdego z wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

XV. INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT-  SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SWZ 

oświadczeń i dokumentów. 
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2. Zamawiający w myśl art. 139 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, tj. 

najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych 

środków dowodowych lub oświadczenia JEDZ, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokonuje ponownego 

badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, w odniesieniu do ofert 

Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej 

Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

XVI. OŚWIADCZENIE JEDZ 

1. Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia, dalej jako „JEDZ", o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

(sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) (art. 139 ust.2). 

Zamawiający będzie żądał niniejszego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia JEDZ. 

2. Wykonawca może ograniczyć się wyłącznie do wypełnienia sekcji ALFA. 

3. JEDZ należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone 

w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1173). 

4. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej, w jednym z formatów plików wskazanych 

w Rozdział XXI pkt 4. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa 

każdy z Wykonawców. Oświadczenia JEDZ Wykonawców potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

6. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca 

przedstawia wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

7. Zamawiający nie wymaga składania JEDZ od podwykonawców, nie będących podmiotami 

udostępniającymi zasoby Wykonawcy. 

8. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe. 
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XVII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia: 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 

w SWZ - wykazu dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione 

w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 

wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, 

w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio 

uczestniczył lub uczestniczy. 

2) w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Propozycja wzoru treści 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej załącznik Nr 5 do SWZ); 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej', w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

d) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 

z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

da) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
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db) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

dc) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

dd) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

de)  art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 ustawy - Załącznik Nr 8 do SWZ 

2. PODMIOTY ZAGRANICZNE 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a i c, składa 

dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(Dz. U. poz. 2415). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w niniejszym rozdziale pkt 

1.2. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2. lit. a) powyżej; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt pkt 1.2. lit. c)- składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

3) Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 2 powyżej, lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Punkt 2.3. stosuje 

się. 

3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Dokumenty wymienione powyżej w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a - d, każdy z Wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa w swoim imieniu. 

4. PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY WYKONAWCY 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który korzysta z zasobów innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w niniejszym rozdziale pkt 1.2.a, c  i d 

(z wyłączeniem grupy kapitałowej). 

 

5. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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 2021 r. poz. 670), o ile Wykonawca 

wskaże w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu, lub są będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 

lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

8. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. 

XVIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 
INFORMACJE WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu: 

1) miniPortalu pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: /mzkstwola/SkrytkaESP, 
znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 

3) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl lub 
bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl 

4) strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zamawiającego http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/ 

2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w: 

1) na miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 

2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany lub wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny 

rozmiar maila (razem z załącznikami) nie może przekraczać 100 MB. 

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się: numerem ogłoszenia (TED) lub numerem postępowania 

podanym na stronie tytułowej SWZ. 

6. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej 

7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami 

są: 

Joanna Surma, tel. +48 15 842 – 33 – 41 lub tel. +48 15 844 – 02 –74 wew. 27,  

e-mail: jsurma@mzk.stalowa-wola.pl, lub  

Ewa Woźniak, tel. +48 15 842 – 33 – 41 lub tel. +48 15 844 – 02 –74 wew. 27,  e-mail: 

ewozniak@mzk.stalowa-wola.pl  

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu                   

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą 

elektroniczną jest: 

Asystent Zarządu Brygida Koszycka, tel. +48 15 842 - 34 - 11 

e- mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl. lub bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl     

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W danym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane. 

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15.10.2022 r. jednak nie dłużej niż 90 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

mailto:jsurma@mzk.stalowa-wola.pl
mailto:ewozniak@mzk.stalowa-wola.pl
mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, Zamawiający odrzuci jego ofertę. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7 Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 

4. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 

dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy 

Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 

elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem).  

Zamawiający określił dopuszczalne formaty danych z katalogu formatów wskazanych 

w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla  rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych.   

Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu 

haseł i bez szyfrowania wewnętrznych plików). 

Wykonawca może również przekazać dokument elektroniczny w formacie poddającym dane 

kompresji. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 

zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Ofertę przygotowaną zgodnie z opisem w ust. 4, Wykonawca składa za pośrednictwem 

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu 

w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie oferty. System miniPortal 

automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Do 

zaszyfrowania można wybrać cały folder bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały 

folder musi być on skompresowany do archiwum (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania 

wewnętrznych plików). Po kliknięciu „zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on 

zapisany na komputerze użytkownika. Zaszyfrowane pliki, bez wcześniejszego tworzenia 

archiwum, będą miały format .zip. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Formularz wypełnia się na stronie: 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania: 

Identyfikator postępowania, numer ogłoszenia lub nr referencyjny, który jest dostępny na 

miniPortalu. Następnie użytkownik załącza zaszyfrowany plik. 

Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 

należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania lub zmiany 

oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany  

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Sposób złożenia, zmiany lub wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkownika na 

miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone we wskazanej powyżej 

Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać 

postanowień tej Instrukcji. 

8. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres 

email, przez które będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku np. „Tajemnica przedsiębiorstwa" 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 

w trakcie niniejszego postępowania są jawne, bez zastrzeżeń. 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji tj: informacje mają charakter techniczny, technologiczny, 

organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, oraz jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

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

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

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

Zaleca się, aby wykazanie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf


SWZ 
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.                   

w Stalowej Woli 

 

 

 Strona: 22/34 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji przekazywanych po 

otwarciu ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp lub które są jawne na mocy 

odrębnych przepisów.  

10.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Gdy umocowanie nie wynika  

z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty w jego imieniu wystawione na reprezentanta 

Wykonawcy przez osoby do tego umocowane. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 

Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

12. OFERTA WSPÓLNA: 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 

występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp 

zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako Pełnomocnik.  

Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, 

tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Punkt 11 powyżej stosuje się. 

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale XIV SWZ, 

a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie 

Zamawiającego, określa rozdział XVII pkt 3 SWZ 

13. OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 

1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ; 

2. Pozytywnej opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz świadectwo higieny wydane 

przez Państwowy Zakład Higieny. 

3. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, że w stosunku do tego wykonawcy nie zachodzi 

podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem 2022/576 – Załącznik nr 9 do SWZ. 

4. (jeżeli dotyczy) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa 

w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5, 

udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
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5. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 

środek dowodowy, Załącznik nr 3 do SWZ. 

6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę.  

7.  (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8. (jeżeli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 

Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SWZ. 

9. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

Zamawiający zaleca dołączenie do oferty również: 

 

10. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr - w celu potwierdzenia umocowania 
osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz 
z ofertą, 

11. (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu 
udostępniającego zasoby - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała 
zobowiązanie, o którym mowa w rozdział XII pkt 2 .1 SWZ. 

12. Do oferty nie należy dołączać dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego.  

13. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

XXII. FORMA DOKUMENTÓW 

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i podpisuje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty. 

Oferta musi być złożona w oryginale. 

2. Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz podmiotów udostepniających Wykonawcy zasoby, sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

3.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa, podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, a także inne dokumenty przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się z zachowaniem poniższych wymogów, tj.: 

1) w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych jako dokument elektroniczny, 

należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazać w oryginale. 

lub 

2) w przypadku oświadczeń / dokumentów sporządzonych w postaci papierowej 

opatrzonej własnoręcznym podpisem, cyfrowe odwzorowanie (skan) tych oświadczeń 

/dokumentów należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym 

(poświadczona kopia dokumentu sporządzonego w postaci papierowej). 

4. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, dokument 

zawierający uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa sporządza się 

z zachowaniem wymogów, o których mowa w rozdział XXI pkt 9 SWZ. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządza 

się w postaci elektronicznej i przekazuje w oryginale. 

6. Informacje oraz oświadczenia inne niż określone w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (np. wszelkie 

wyjaśnienia, przedłużenie terminu związania ofertą, uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa, wniosek o zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy) przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej 

lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.  

7. Pobrane samodzielnie przez Wykonawcę, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2019 r. poz. 1500 ze zm.), wydruki 

komputerowe aktualnych pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną 

Informację i nie wymagają podpisu. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający 

zasoby, podpisują dokumenty w zakresie, w jakim każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą lub 

notariusz; 

2) przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 

zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia lub notariusz; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca lub notariusz; 

4) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 

5) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, może dokonać również notariusz. 

XXIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać: 

1) konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma przez nie dostęp do formularzy: złożenia, zmiany lub 

wycofania oferty, 

2) konto Wykonawcy na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 19.07.2022 r., do godz. 

10:00. 

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
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zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

9. Zamawiający zapewnia, że z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem 

terminu ich otwarcia. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu Wykonawca po upływie terminu do 

składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

XXIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie 

internetowej miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

XXV. OTWARCIE OFERT 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, z uwzględnieniem 

art. 222 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Planowana godzina otwarcia ofert: 11:00. 

3. Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do 

odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu 

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. W tej sytuacji Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 

otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie dedykowanej strony na miniPortalu i dokonywane 

jest poprzez odszyfrowanie ofert. 

XXVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 

2. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Ocenie podlega CENA OFERTOWA BRUTTO, podana w Formularzu oferty, która musi 

uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia 

oraz wszelkie opłaty i podatki do których jest zobowiązany Wykonawca, wynikające 

z obowiązujących przepisów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto oferowanego 

asortymentu/usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  Wartość netto wynika z ceny 

jednostkowej netto pomnożonej o ilość asortymentu. Cena netto ma wynikać z sumy wartości 

netto. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny netto powiększonej o należny podatek. 

5. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka 

ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany ceny ofertowej brutto, poza przypadkami 

opisanymi we wzorze umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług. 

10. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie 

ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

11. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 

1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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XXVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SWZ dokonywane będą w PLN. 

XXVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej 

podane kryteria: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 100 % 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ. 

3. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, 

a ich oferty nie zostały odrzucone. 

4. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących zasad: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

5. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty. 

6. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą 

liczbę punktów w ocenie punktowej. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

XXIX. POPRAWIENIE OMYŁEK W TRĘŚCI OFERTY 

1. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit.c powyżej, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za 

wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1lit. c powyżej. 

4. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 

zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy 

wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części 

składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny 

tej oferty. 

XXX. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

XXXI. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie. 

3. Zamawiający niezwłocznie udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) lub 2 

powyżej na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

XXXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. W przypadku, gdy umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego, osoby 

reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
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dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub właściwego aktu rejestracyjnego. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy, 

przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia 

umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków (na okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi). 

4. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy 

Pzp, przekaże Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

7. Ponieważ Zamawiający stosować będzie, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. 

„uprzednią ocenę ofert”, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w rozdział XVI i XVII SWZ, zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta 

uzyskała drugą w kolejności łączną najwyższą liczbę punktów. Powyższe dotyczy każdej 

kolejnej oferty, do której będzie miała zastosowanie sytuacja opisana w niniejszym punkcie 

XXXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane. 

XXXIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej.  

XXXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie jeżeli zaistnieją przesłanki określone 

w art. 255 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 

256 ustawy Pzp. 

XXXVI. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE 
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W zakresie nie uregulowanym w SWZ mają zastosowanie między innymi, następujące akty 

prawne: 

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn.zm.); 

2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r. poz. 2415), 

3. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); 

4. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego 

podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz.11); 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2439); 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach 

przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2406); 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415); 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz.U. poz. 2434); 

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena 

obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 559); 

10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740, ze zm.); 

11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 275, ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 814, ze 

zm.); 

13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1228); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 

poz. 1913, ze zm.); 

15. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162, ze 

zm.); 

16. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

17. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 

344, ze zm.); 

18. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2012 poz. 769, ze zm.); 

19. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358, ze zm.); 
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20. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 

ze zm.); 

21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.); 

22. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
z 2022, poz. 835), zwana dalej u.o.s.r.;  

23. Rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie. 

24. Inne obowiązujące przepisy prawne. 

XXXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz 

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp) 

- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp) 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 

zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na 

projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego 

obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp. 

6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 

14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby. 

XXXVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W postępowaniu obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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), dalej „RODO” 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem 
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przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących Zamawiającego 

przepisów prawnych. 

2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

jest dobrowolny, a przystępując do tego postępowania Wykonawca akceptuje wszystkie 

obowiązki i konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. 

3.  Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie przedmiotowej 

procedury Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO. 

4. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 

osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie 

z przepisami krajowymi. 

5. Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunalny 

Sp. z o.o., Komunalna 1 , 37-450 Stalowa Wola. 

2) Tel.: 15 842 - 34 - 11, e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl 

3) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Marek Niemiec, za pośrednictwem 

telefonu 15 842-19-50 ewe. 888 lub adresu e-mail: mniemiec@mzk.stalowa-wola.pl; 

4) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji 

dokumentacji dotyczącej tego postępowania; 

5) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, 

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

okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO 

i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 

obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 

pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 

żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający informuje, że; 

mailto:sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
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1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do 

upływu terminu na ich wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 

osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 

oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych 

z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający 

może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 

o udzielenie zamówienia; 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, 

o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 

jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 

2016/679. 

 

XXXIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z 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. 

2. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku. 

 



SWZ 
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.                   

w Stalowej Woli 
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Załączniki do SWZ: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Wzór Formularza oferty -cenowy 

2 Wzór umowy 

3 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy). 

4 Formularz JEDZ 

5 Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 

6 Wzór wykazu dostaw. 

7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

8 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ 

9 Oświadczenie, z którego wynika, że w stosunku do tego wykonawcy nie zachodzi 
podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 

10 Identyfikator postępowania 
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