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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

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

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

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127373, kapitał zakładowy; 

28.105.000,00 zł    NIP 921-00-10-133; REGON 950177059;  tel. (84) 664 24 61, 

 fax (84) 664 24 61 wew. 601. 

         Adres strony internetowej – www.pgkim-tomaszow.pl 

         e-mail – sekretariat@pgkim-tomaszow.pl 

Godziny urzędowania:  700 – 1500  w  dniach od poniedziałku do piątku  (za wyjątkiem dni  

ustawowo wolnych od pracy). 

 

SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia, będą 

udostępniane na stronie internetowej:  

www.pgkim-tomaszow.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.   

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 

negocjacji. 

UWAGA: Zamawiający decyzje o prowadzeniu lub nieprowadzeniu negocjacji podejmie 

dopiero po złożeniu przez Wykonawców ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których 

zaprosi do negocjacji.  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

5. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego 

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

5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych określonych w SWZ. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

„Dostawa ciągnika siodłowego z naczepą typu – ruchoma podłoga,  

 dla  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

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

 

III.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO 

Podwozie: 

1. Samochód ciężarowy fabrycznie nowy (rok produkcji 2021), 

2. Dwuosiowy o standardowej wysokości ramy, 

http://www.pgkim-tomaszow.pl/
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3. Masa gotowego pojazdu do pracy max. 7200 kg, 

4. Napęd na koła tylne, 

5. Blokada mechanizmu różnicowego, 

6. Rozstaw osi min. 3700 mm, 

7. Wysokość siodła 1150 mm, 

8. Zestaw hydrauliczny dwuobwodowy do obsługi naczepy typu „ruchoma podłoga”, 

9. Przewody hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne umożliwiające podłączenie 

naczepy, 

10. Fabryczne osłony międzyosiowe tzw. „rowerowe”, 

11. Klin pod koła. 

Silnik: 

1. Silnik wysokoprężny o sześciu cylindrach min. 13 L pojemności skokowej i mocy 

min. 450 KM, 

2. W technologii wyłącznie SCR, 

3. Normie emisji spalin EURO 6. 

Skrzynia biegów: 

1. Skrzynia biegów zautomatyzowana min. 12 biegów do przodu, 

2. Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy, 

3. System z funkcją przewidywania topografii terenu, 

4. Tempomat adaptacyjny – odległościowy, 

5. System zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania. 

Oś przednia: 

1. Przednie zawieszenie - na resorach parabolicznych, wyposażone w amortyzatory. 

Oś tylna: 

1. Zawieszenie tylne -  pneumatyczne z czterema miechami z fabrycznie montowanym 

wskaźnikiem obciążenia osi. 

 

Koła: 

1. Błotniki, 

2. Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne, 

3. Felgi stalowe o średnicy 22,5”, 

4. Opony wielosezonowe o rozmiarze 315/70/22,5”. 

Układ hamulcowy: 

1. Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe, 

2. Układ hamulcowy z systemem ABS, 

3. Dodatkowy hamulec tzw. „Retarder”. 

Układ kierowniczy: 

1. Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem, 

2. Regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach. 

Układ elektryczny: 

1. Instalacja elektryczna pojazdu 24 V, 

2. Akumulatory min. 180 Ah montowane na boku ramy. 
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Zbiornik paliwa: 

1. 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, 

2. Zbiornik AdBlue, 

Kabina: 

1. Dwumiejscowa, nisko zawieszona z kuszetką do odpoczynku kierowcy, 

2. Zawieszenie na michach powietrzne, 

3. Wyposażona w owiewki boczne oraz dachową, 

4. Wszystkie lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie, 

5. Wszystkie lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, 

6. Wszystkie szyby elektrycznie podnoszone, 

7. Klimatyzacja automatyczna, 

8. Centralny zamek z pilotem, 

9. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 

10. Światła dzienne w technologii Led, 

11. Fabryczne dodatkowe oświetlenie dalekosiężne montowane w górnej części kabiny, 

12. Komfortowy fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, wyposażony w podłokietniki, 

13. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, 

14. Minimum jeden zewnętrzny schowek z dostępem od środka, 

15. Fabrycznie montowane radio z możliwością sterowania dotykowego, oraz z koła 

kierownicy, 

16. Fabryczny zestaw głośnomówiący, 

17. Komputer pokładowy z danymi eksploatacyjnymi z menu w języku polskim, 

18. Kolor czerwony, 

19. Cb radio, 

20. Tachograf cyfrowy z kalibracją, 

21. Składana tabliczka zamontowana na przodzie pojazdu z napisem „ODPADY”, 

22. Dywaniki gumowe na podłogę, 

23. Pokrowce na siedzenia, 

24. Apteczka, 

25. Trójkąt ostrzegawczy, 

26. Gaśnica. 

27. Instrukcja obsługi i dokumenty homologacyjne w języku polskim. 

Gwarancja: 

1. Gwarancja  24 miesiące. 

Serwis: 

1. Serwis do 150 km od miejsca siedziby zamawiającego. 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NACZEPY TYPU RUCHOMA PODŁOGA 

1. Fabrycznie nowa (rok produkcji 2021), 

2. Objętość min 91 m3, 

3. Masa nie większa niż 7800 kg, 
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4. Trzy osie wzmacniane, z tarczami hamulcowymi o średnicy min. 430 mm, 

5. Pierwsza oś podnoszona, 

6. Opony wielosezonowe w rozmiarze 385/65/22.5”, 

7. Zawieszenie pneumatyczne, 

8. Felgi stalowe o średnicy 22,5”, 

9. System przesuwania CARGOFLOOR 21 listew o grubości min. 10 mm, 

10. Podparcie listew spawaną kratownicą, 

11. Ilość punktów podpierających listwy min. 880, 

12. Skrzynia kontenera spawana, 

13. Panele skrzyni o grubości wewnętrznej min. 3 mm, 

14. Panele z pełnym spawem liniowym, 

15. Wzmocnienie narożne ściany przedniej skręcane, 

16. Podest roboczy z certyfikatem, 

17. Hak pneumatyczny blokujący dodatkowo drzwi tylne, 

18. Waga w naczepie (umożliwiająca odczyt masy ładunku), 

19. Czujnik temperatury oleju w układzie „CARGOFLOOR”, 

20. Belki pod plandekę regulowane, 

21. Belka nad drzwiami odpinana od zewnątrz, 

22. Plandeka z zatopioną rurą aluminiową w celu podparcia, 

23. Plandeka zapinana min. czterema pasami z „grzechotką”, 

24. Plandeka o gramaturze min. 900, 

25. Dodatkowa plandeka boczna osłaniająca podczas załadunku, 

26. Rolstopy plandeki umożliwiające wyrzucenie plandeki poza obrys naczepy podczas 

załadunku, 

27. Kolor naczepy biały lub szary, 

28. Podpięcie hydrauliki standardowe na ścianie frontowej, 

29. Pilot przewodowy i dodatkowy bezprzewodowy, 

30. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 

31. Błotniki z osłonami przeciw błotnymi, 

32. Min. dwa kliny pod koła, 

33. Podwójny kosz aluminiowy na koło zapasowe. 

34.  Plandeka przekryciowa zwijana na prawą stronę, pasy po stronie kierowcy. 

35.  Plandeka dodatkowa zabezpieczająca bok naczepy po lewej stronie od kierowcy   

36. Instrukcja obsługi i dokumenty homologacyjne w języku polskim. 

Pozostałe elementy wyposażenia naczepy, zgodnie z wyposażeniem standardowym 

oferowanego modelu u danego producenta. 

Gwarancja: 

1. Gwarancja  24 miesiące. 

Serwis: 

1. Serwis do 150 km od miejsca siedziby zamawiającego. 

      2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

 a) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy, 

 

III.2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
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III.3. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe 

lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów 

produktów lub źródła ich pochodzenia, to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie 

rozwiązania równoważne.    

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane 

przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być 

użyte do wykonania przedmiotu Zamówienia. Ponadto, w każdym przypadku 

stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło 

pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania 

produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry 

techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. 

Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w 

stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania 

„równoważności”. Przy doborze produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ. 

 

III.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV  

34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów. 

 

IV. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji dostawy: 

105 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: ul. Petera 65, 22-600 Tomaszów Lub. 

 

V. Podmiotowe środki dowodowe. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie: 

1)  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

2)  niepodleganiu wykluczeniu, 

  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorach stanowiących 

załączniki do SWZ tj. Załącznik nr 2, (Załącznik nr 2a – jeśli dotyczy) w zakresie 

dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3, (Załącznik 

nr 3a) w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. 

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
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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. 108 ust. 1  ustawy  

Pzp. lub wskazanie numeru w/w  rejestru/ewidencji w Formularzu ofertowym. 

 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w 

tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

6. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 

2) 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. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio 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. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 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, 
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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 usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, 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, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) Pzp, a także 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale V ust. 1 SWZ, także oświadczenie 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale V SWZ 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 

 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, Wykonawca składa oświadczenie wraz  

z ofertą, Zamawiający nie wymaga przedstawienia innych niż wymienione w rozdziale V 

pkt 3 ppkt 1) podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 

110 ust. 2 ustawy Pzp.  

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, 

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

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

poz. 769), 

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

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

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 orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

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

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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 

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

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Konsorcjum. 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym 

niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w 
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celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w 

sposób umożliwiający ich identyfikację,  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia w rozdziale VI, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i 

przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

 

VIII. Podwykonawcy. 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie 

(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SWZ) informacji 

jaka część przedmiotu zamówienia, będzie realizowana przez podwykonawców z 

podaniem jego danych jeżeli są znane. 

2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił 

swoich zasobów. 

3) Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 

nowych podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

 

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje 

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl,  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 

do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek-

tronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu, dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 

Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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tego Regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu-

larzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 

formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP).  

8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego 

poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany 

w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako 

nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się 

z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – 

„Zamawiającego”   

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do ko-

munikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 8. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 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. 

10.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

   

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 

formalnoprawnych jest: 

- Wiesław Sidorowicz e-mail: wieslaw.sidorowicz@pgkim-tomaszow.pl  

 

mailto:wieslaw.sidorowicz@pgkim-tomaszow.pl
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XI. Termin związania z ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres do 

dnia 22.09.2021 r. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XII. Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 

 

Wadium nie jest wymagane. 

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 

7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu (odbywa się automatycznie). 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

zaufanego lub podpisu osobistego. 

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

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 

kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

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

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

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
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tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 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. Zaleca się, 

aby uzasadnienie 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. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

9. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

- Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik 

do SWZ, która zawiera cenę wyliczoną w sposób opisany w rozdziale XVII SWZ.  

- Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik do SWZ) 

-Oświadczenie o podwykonawcach jeżeli Wykonawca korzysta z 

podwykonawców (załącznik do SWZ) 

- Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 

pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 

pełnomocnika do tej czynności.  

- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów, wskazujące na okoliczności 

opisane w rozdziale V ust. 6 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego 

zasoby, potwierdzające  brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

Rozdziale V ust. 1. 

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania 

zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy. 

 

1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpi-

sem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy 

służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 

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

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XV.  Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 

oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2021 r.  

do godz. 1100. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 

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

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

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

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika, dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
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XVI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2021r. o godzinie 1200. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do 

przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a 

końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

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

    (PLN). 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

    właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. 

5. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji 

będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 
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6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 7 zamawiający w celu oceny takiej oferty, 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

 

 

XVIII.  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów, określonych w 

kryteriach. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, 

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

Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający, wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą, określonym 

w SWZ. 

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie 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 ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

9. Kryteria i ich opis: 

 Nr 

kryt. 

Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 100% = 100 pkt 

Razem: 100% = 100 pkt 
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l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród 

wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100  wskaźnik stały 

100 % 100 pkt. 

 

XIX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie. 

Zamawiający  wymaga n/w podmiotowych środków dowodowych: 

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. 108 ust. 1  ustawy  

Pzp. lub wskazanie numeru w/w  rejestru/ewidencji w Formularzu ofertowym. 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-

informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4.  Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty. 

5.  Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-
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mówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej), przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6.  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. 

7. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia: 

1) Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia,  

2) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ.  

 

XXII. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących 

okolicznościach. 

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania  

dostawy przez Zamawiającego. 

 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy, może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany, na zasadach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2)-4), ust. 2 Pzp. 

 

3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp następujące zmiany: 

    a) danych  związanych  z  obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  

        w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 

       b) danych teleadresowych, 

       c) danych rejestrowych, 

       d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert. 

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w 

celu sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających. 

 

XXV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO. 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

 Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

 w Tomaszowie Lub. 

ul. Lwowska 37A, 22-600 Tomaszów Lub. 

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

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019 ze zm.);  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na 

okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z 

środków UE; 
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▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

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

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i 

które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy, biorącego udział w 

postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do 

danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 
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XVI.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ). 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

                            w  postępowaniu 

 

Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu 

Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o wykluczeniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

                            Zamówienia 

Załącznik nr 5     Oświadczenie wykonawcy dot. grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6     UMOWA projekt 

 

 


