
 

 

Ogłoszenie nr 559527-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie 

Lubelskim: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów 

komunalnych stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 

z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, krajowy numer identyfikacyjny 95017705900000, ul. 

Lwowska  37 A , 22-600  Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 664 24 

61, , e-mail sekretariat@pgkim-tomaszow.pl, , faks 84 664 24 61 wew. 601.  

Adres strony internetowej (URL): www.pgkim-tomaszow.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  

Tak  

www.pgkim-tomaszow.pl  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Tak  

www.pgkim-tomaszow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  



1. Oferty składa się w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w 

zamkniętej kopercie/opakowaniu. 2. Adres Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 

tj. w sekretariacie (pokój nr 101) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski.  

Adres:  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim, ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski.  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka dla 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim”  

Numer referencyjny: SM/13/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODWOZIA 

Podwozie: a) Samochód ciężarowy nowy (rok produkcji 2020), b) Dopuszczalna masa 

całkowita pojazdu do 18 000 kg, c) Liczba osi 2, napęd na koła tylne. Silnik: a) 

Wysokoprężny, o mocy zapewniającej jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, 

min. 220 KM, b) Spełniający normy emisji spalin min. EURO 6, c) Skrzynia biegów 

manualna, d) Elektroniczny ogranicznik prędkości ok. 89 km/h. Oś przednia: a) Przednie 



zawieszenie - na resorach parabolicznych, wyposażone w amortyzatory. Oś tylna: a) Tylne 

zawieszenie - na resorach parabolicznych lub regulowanym zawieszeniem pneumatycznym, 

sterowanym elektrycznie. Koła: a) Błotniki, b) Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne, c) 

Średnica felgi 22,5”, d) opony wielosezonowe renomowanej marki. Układ hamulcowy: a) 

Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe, b) Układ hamulcowy z systemem ABS, c) 

Hamulec silnikowy. Układ kierowniczy: a) Układ kierowniczy lewostronny ze 

wspomaganiem, b) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem. Układ 

elektryczny: a) Instalacja elektryczna pojazdu 24 V. Zbiornik paliwa: a) Zbiornik paliwa o 

pojemności min. 200 litrów z zamykanym na klucz korkiem paliwa, z pisemną zgodą, zawartą 

w umowie, na zamontowanie w zbiorniku dodatkowej sondy/przetwornika ilości paliwa, 

służącego do celów kontrolnych (system monitoringu parametrów pracy i położenia GPS) nie 

skutkującego utratą gwarancji. b) Zbiornik AdBlue. c) Ogrzewany filtr paliwa. Kabina: a) 

Kabina trzymiejscowa, b) Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, c) Fotel kierowcy i 

zmienników wyposażony w pasy bezpieczeństwa, d) Pokrowce na siedzenia, e) Klimatyzacja 

z recyrkulacją powietrza, f) Szyby elektrycznie podnoszone, g) Lusterka wsteczne zgodne z 

obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, h) Dwa komplety kluczyków, i) Centralny 

zamek, j) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, k) Reflektor 

roboczy z tyłu zabudowy, l) Wyłącznik główny prądu, m) Koło zapasowe, n) Tachograf 

cyfrowy, o) Komputer pokładowy z danymi eksploatacyjnymi z menu w języku polskim, p) 

Kamera cofania + sygnał dźwiękowy, q) Dywaniki gumowe na podłogę, r) Radioodtwarzacz, 

s) Apteczka, t) Trójkąt ostrzegawczy, u) Lampa ostrzegawcza, v) Podnośnik hydrauliczny 

dostosowany do pojazdu, w) Kliny pod koła, x) Gaśnica, y) Komplet kluczy płasko-

oczkowych, z) Klucz do kół. Pozostałe elementy wyposażenia podwozia, zgodnie z 

wyposażeniem standardowym oferowanego modelu samochodu u danego producenta. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZABUDOWY Zabudowa: a) Zabudowa 

skrzyniowa nowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania odpadów 

typu BIO jak również stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych typu od 

110 do1100 l, b) Pojemność skrzyni ładunkowej 14-17 m3, c) Stopień zgniotu 1:5, d) 

Zabudowa jednokomorowa, e) Podłoga skrzyni ładunkowej, wykonana ze stali 

trudnościeralnej o grubości min. 4 mm, f) Wanna załadowcza wykonana z blachy 

trudnościeralnej o grubości dna min. 6 mm, boki o grubości min. 5 mm, g) Możliwość 

sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz 

pojedynczym, h) Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy, i) 

Urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektryczno-pneumatycznie, j) 

Dwie stopki dla ładowaczy (prawa i lewa) czujniki ograniczenia prędkości, k) Sterowanie 

urządzeniem zasypowym, umieszczone po obu stronach odwłoka, l) Przyciski STOP 

rozmieszczone po obu stronach pojazdu i jeden w kabinie kierowcy, m) Układ centralnego 

smarowania, n) Skrzynia ładunkowa całkowicie szczelna, o) Króciec odpływowy w wannie 

załadowczej z zaworem kulowym, p) Mechanizm zgniatania liniowo- płytowy (szufladowy), 

q) Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą, umożliwiającą ręczny załadunek odpadów, 

r) Układ usuwania zakleszczonych przedmiotów, s) Światła ostrzegawcze tzw.” KOGUT” z 

przodu i z tyłu pojazdu, t) Zabudowa musi posiadać znak CE, u) Zabudowa wykonana ze stali 

wielokrotnie gruntowana i lakierowana, v) Instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim. 

WYMAGANIA OGÓLNE 1. Pojazd wraz z zabudową musi posiadać dokumenty niezbędne 

do zarejestrowania jako pojazd w świetle przepisów RP. 2. Przedmiot zamówienia 

dostarczony Zamawiającemu musi być przygotowany do pracy i nie wymagać wkładu 

finansowego przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od obciążeń, 

zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. 4. Wykonawca udzieli na kompletny 

samochód gwarancji na okres minimum 24 miesięcy z limitem kilometrów 100 000 - (limit 

km dotyczy podwozia). Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: a) Wykonawca udzieli 



bezpłatnego serwisu w okresie trwania gwarancji w zakresie obsług, przeglądów i napraw 

(wraz z transportem i wymianą części zamiennych). Zakres obsługi serwisowej, obejmujący 

wykonanie obsług technicznych musi być zgodny z zaleceniami i wytycznymi producenta 

podwozia i zabudowy. b)W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

usterek wynikających z normalnej eksploatacji samochodu w terminie do 48 godzin od chwili 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. c) W przypadku braku możliwości dokonania 

naprawy samochodu (dotyczy awarii samochodu w okresie gwarancji), która wyłącza 

samochód z eksploatacji na okres dłuższy niż pięć dni Wykonawca na okres naprawy 

samochodu zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

samochód zastępczy o podobnych parametrach. 5. Wykonawca musi posiadać stacjonarny i 

mobilny punkt serwisowy zabudowy pojazdu na terenie Polski w odległości nie większej niż 

400 km od siedziby Zamawiającego. 6. Pojazd musi posiadać kartę pojazdu, instrukcje 

eksploatacji i konserwacji, karty charakterystyk technicznych, deklaracje zgodności dla 

wymogów CE dla maszyn i urządzeń. Załączone dokumenty powinny umożliwiać rejestrację 

i eksploatację pojazdu w Polsce. 7. Pojazd musi odpowiadać wszelkim wymogom 

obowiązującym w Polsce w zakresie: ochrony środowiska, przepisów o ruchu drogowym, 

przepisów BHP. 8. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w 

Zakładzie Oczyszczania Miasta w Tomaszowie Lubelskim. ul. Lwowska 37A. potwierdzony 

protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy 9. Zamówienie obejmuje również szkolenie w siedzibie 

Zamawiającego operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji technicznej.  

 

II.5) Główny kod CPV: 34144510-6  

Dodatkowe kody CPV:  

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 90  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, 

których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie. Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem co najmniej 2 dostaw 

fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do wywozu odpadów komunalnych stałych 

typu śmieciarka o parametrach technicznych podobnych do parametrów określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 zł netto każda.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, 2. 

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenia właściwej terenowej 

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z Załącznikiem Nr 7 

do SIWZ. b) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiającego.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 

do SIWZ, 2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 

podmiotu trzeciego.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy 

00/100 zł).  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  



 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 



Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przewiduje możliwość zmiany: 1) terminu wykonania zawartej umowy w 

następujących przypadkach: a) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę, b) w 

przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) jeżeli zmiana terminów realizacji 

umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo 

zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby 

niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: - o charakterze niezależnym od 

stron, - którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, - którego nie można przypisać drugiej stronie. 3) zmiana 

podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 

roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 4) zmiana sposobu świadczenia: 

zmiany technologiczne: a) pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzeniu kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b) 

pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na 

zaoszczędzeniu czasu realizacji umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę 

obowiązującego prawa. 3. Inne zmiany niż wymienione w pkt. 2. w następujących sytuacjach: 

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 

trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-07-16, godzina: 11:00,  



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

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

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

wykonawcy jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w 

Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, tel. /84/ 664 24 61, 

fax /84/ 664 24 61 wew. 601.  inspektorem ochrony danych osobowych w : 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37 A, tel. /84/ 664 24 61, fax /84/ 664 24 

61 wew. 601. jest Pan Adam Skorniewski, tel. 603 451 758, mail iodo@adigan.pl  dane 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa fabrycznie 

nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka 

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie 

Lubelskim” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami danych 

osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),  dane 

osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek 

podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy, decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

wykonawca posiada : − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

dotyczących wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych 

osobowych wykonawcy ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy wykonawca uzna , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

wykonawcy narusza przepisy RODO;  wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 

ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo 



sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


