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 1. NAZWA  ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

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

ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów 

NIP 819-00-02-146 

Fax (017) 276 12 11 

e-mail – sekretariat@pgkim.strzyzow.pl 

www.pgkim.strzyzow.pl 

Sąd Rejonowy w RZESZOWIE, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000031826 

Wysokość Kapitału Zakładowego – 2 733 500,00 złotych 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej www.pgkim.strzyzow.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 

 

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Wspólny słownik zamowień publicznych CPV 34144510-6 

 

1. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać pojazd śmieciarki o pojemności 21 ÷ 23 m3 

na podwoziu trójosiowym o d.m.c. 26 Mg, data pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 2008r.  

2. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu:  

• długość całkowita: nie większa niż 9,5 m, 

• wysokość nie większa niż 3,5 m, 

• rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,9 m,  

• zwis tylny nie większy niż 2,8 m, 

• szerokość pojazdu nie większa niż 2,55 m, 

• dopuszczalna masa całkowita 26,0 Mg,  

• ładowność nie mniejsza niż 11,5 Mg, 

• dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 1 (przednią, kierowaną) co najmniej 7500 kg,   

• dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 2 (napędzaną) co najmniej 11500 kg,  

• dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 3 (wleczoną) co najmniej 7500 kg,   

• prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 

prędkości  85 ÷ 90 km/h, 

3. Kabina: 

• kabina dzienna, kompaktowa, 

• ilość miejsc siedzących: 3, 

• kolor kabiny biały, 

• drzwi pasażera w dolnej części dodatkowo przeszklone, 

• zawieszenie kabiny za pomocą sprężyn śrubowych, 

• klimatyzacja, 

• fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, 

• zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskazania: prędkościomierza 

w km/h, temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, obrotomierza,  

• instalacja radiowa z anteną,  

• osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera, 

• lusterka wsteczne podgrzewane i ustawiane elektrycznie,  

• lusterko szerokokątne, 

• lusterko krawężnikowe prawe, 

• elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasażera, 
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• wywietrznik dachowy, 

• zmywalne wykładziny tapicerskie drzwi, podłogi i tunelu silnika,  

• oświetlenie wnętrza,  

• centralny zamek, 

• ostrzegawczy sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego, 

3. Układ jezdny:  

• podwozie 3-osiowe,  

• oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem mechanicznym,  

• oś nr 2: zawieszona pneumatycznie, napędzana z kołami bliźniaczymi, 

• oś nr 3: zawieszona pneumatycznie z regulacją wysokości, wleczona, kierowana, 

• ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 22,5” , 

• opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym,  

• zużycie bieżnika opon max. 20%, 

• stabilizatory osi przedniej i tylnej, 

• fartuchy przeciw błotne kół, 

4. Układ hamulcowy: 

• system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), 

5. Silnik napędowy:  

• wysokoprężny,  

• chłodzony cieczą,  

• co najmniej 6-cylindrowy,  

• o mocy co najmniej 310 KM,  

• o pojemności skokowej nie większej niż 7500 cm,  

• spełniający normę emisji spalin min EURO 5, 

• płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe, 

• immobilizer fabryczny, 

6. Układ przeniesienia napędu:  

• skrzynia biegów: automatyczna, 

• od silnikowa przystawka odbioru mocy do pracy ciągłej, niezależna od sprzęgła i skrzyni 

biegów, 

• blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, 

7. Układ kierowniczy: 

• ze wspomaganiem, 

• z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu, 

• kierownica z regulacją wysokości i kąta pochylenia, 

8. Układ paliwowy: 

• zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 dm3, z tworzywa, 

• podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, 

9. Wyposażenie: 

• oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po 

drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia), 

• regulacja zasięgu świateł,  

• reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu, 

• lampy ostrzegawcze typu kogut, 

• mechaniczny wyłącznik akumulatorów, 

• boczne osłony przeciw najazdowe, 

• ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, 

• apteczka, 

• klin pod koła, 

• klucz do kół, 



• gaśnica samochodowa, 

• pokrowce na wszystkie miejsca siedzące, 

10. Charakterystyka zabudowy śmieciarki: 

• zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania 

stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych, 

odpadów wielkogabarytowych,  

• zabudowa i podwozie z tego samego roku produkcji, 

• pojemność skrzyni ładunkowej 21 ÷ 23 m3,  

• zapewniająca stopień zagęszczenia odpadów minimum 5:1, 

• zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym 

tylnym jednoczęściowym,  

• ściany zabudowy gładkie, bez ożebrowania i bez przetłoczeń i wzmocnień w górnej i dolnej 

części skrzyni,  

• nowa powłoka lakiernicza zabudowy w kolorze wg RAL 2011, 

• dno skrzyni ładunkowej płaskie wykonane z blachy ze stali o podwyższonej odporności na 

ścieranie o grubości co najmniej 4,0 mm, 

• zabezpieczenie mechaniczne odwłoka przed opadnięciem, 

• urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 110 do 1100 dm3 

(PN-EN 840-2.3,4 - DIN 30700) na odpady komunalne, 

• listwa do otwierania pojemników,  

• podłoga wanny zasypowej z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie o 

grubości co najmniej 8,0 mm, 

• wanna zasypowa o objętości co najmniej 2 m3,   

• mechanizm zagęszczania odpadów liniowo – płytowy (szufladowy),  

• obsługa urządzenia zasypowego za pomocą dźwigni hydraulicznych umieszczonych po obu 

stronach odwłoka urządzenia, 

• przyciski kontroli zgniotu (start, stop, wyłącznik bezpieczeństwa) na lewym i prawym boku 

odwłoka,  

• możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na 

zewnątrz pojazdu lub z kabiny kierowcy, 

• prowadnice płyty wypychającej umieszczone po bokach wewnątrz zabudowy,  

• układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,  

• wanna zasypowa szeroka w celu ułatwienia ręcznego załadunku odpadów niewymiarowych 

i wielkogabarytowych, 

• dwa rozkładane stopnie dla operatorów (ładowaczy) wraz z czujnikami automatycznie 

informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: 

ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, rozłączenia 

układu ugniatania, 

• kamera umieszczona z tyłu pojazdu oraz monitor w kabinie, umożliwiające kierowcy 

obserwację pola pracy za pojazdem, 

• pasy odblaskowe ( ostrzegawcze ) wzdłuż boków kabiny i zabudowy,  

 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w języku polskim instrukcji obsługi oraz przeszkolenie 

dwóch pracowników wyznaczonych przez zamawiającego do obsługi pojazdu. 

 

 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 10.06.2019 r. 

 

 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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



spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

 

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

 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2, 2a do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału 

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

2. Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2, 2a do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału 

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2, 2a do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału 

w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

 

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 

przepisów art. 24 Pzp. 

 

6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

 

7.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (załącznik 

nr 2, 2a). 

 

7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. 

 

7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

7.4. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 



okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:  

- Wykaz podobnych dostaw lub usług 

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy 

przedłożyć: 

 

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

gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

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

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS 

Zaświadczenie 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 albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 

1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa 

informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 



albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie 

otwarto jego likwidacji 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli 

Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 t.j.). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 

dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym 

wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń 

lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów. 

 

7.7. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 



Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego 

z nich. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

 

7.8. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii. 

 

7.9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 

 

7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7.11. Inne wymagane dokumenty: 

 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

2. Parametry techniczne oferowanego pojazdu. 

3. Zaakceptowany projekt umowy na wykonanie dostawy (załącznik nr 3). 

 

 8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH                                                           

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 

 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 

8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 

 

8.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

8.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, składa także wypełniony dokument ”Oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, dla każdego z tych podmiotów. 



8.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

 

8.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

 

9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

 

9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału”, dla każdego z tych Podwykonawców. 

 

 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 

dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 



 

 11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,                   

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

 

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu. 

 

11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

11.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

11.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

11.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

11.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 11.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

11.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 11.5. 

 

11.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, 

zamieszcza na tej stronie. 

 

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

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

11.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Eugeniusz Moskal – członek Zarządu  tel. 17 2761103 wew. 35 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiajacy nie wymaga wpłacania wadium. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. 

 

 

 



14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

 

14.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

14.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

 

14.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej SIWZ. 

 

14.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony 

w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest 

wersją wiążącą. 

 

14.7. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób 

trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

 

14.8. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze 

handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

 

14.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. 

 

14.10. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej, kopercie  

oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: 

Dostawę pojazdu specjalistycznego - śmieciarka  NIE OTWIERAĆ przed: 09.05.2019 r. 

godz. 11:00”. 

 

14.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to 

musi być opisane w sposób wskazany w pkt 14.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” 

lub „WYCOFANIE”. 

 

14.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z z 2018 r. poz. 

419 t.j.). Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 

wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, 



w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój sekretariat do dnia 09.05.2019 r. do 

godz. 08:00. 

 

15.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 

składania ofert. 

 

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.05.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 

prezesa. 

 

15.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

15.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

w ofertach. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

16.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Wykonawca rozlicza transakcję z zamawiającym w PLN. 

 

16.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia np. dostawy do siedziby zamawiającego, ubezpieczenie, akcyza, cło, 

podatki itp. 

 

16.3. Cena może być tylko jedna i obejmować koszty dostawy przedmiotu zamówienia loco siedziba 

Zamawiajacego. 

 

 17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY,WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Cena – 80% 

Termin dostawy – 5% 

Okres  gwarancji – 15% 



 

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

1. Cena 

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

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 

 

2. Termin dostawy 

Liczba punktów = ( TDmin/TDof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- TDmin - najniższy spośród wszystkich ofert czas realizacji zamówienia 

- TDof - podany w ofercie czas realizacji zamówienia 

Ocenie zostanie poddany termin dostawy samochodu będącego przedmiotem niniejszego 

zamówienia do siedziby Zamawiającego (w dniach), który zaoferuje Wykonawca w formularzu 

oferty. 

 

Uwaga: 

Maksymalny termin dostawy samochodu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi do 

10.06.2019 r. 

 

3. Czas gwarancji 

Liczba punktów = ( Gof/Gmax) * 100 * waga 

dzie: 

- Gof - podany w ofercie czas gwarancji 

- Gmax - najwyższy spośród wszystkich ofert czas gwarncji 

 

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

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 17.4, dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

17.4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

17.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

 

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

 

17.7. 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. 



 

17.8. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane w niej kryteria oceny ofert. 

 

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie 

internetowej www.pgkim.strzyzow.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy 

Pzp. 

 

 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

19.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

19.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

 

19.3. Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

 

 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

 

21.1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

mocy art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

21.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich dopuszcza możliwość dokonania zmian 

niniejszej umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, 

których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie 

podpisywania umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

21.3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 

 

 

http://www.pgkim.strzyzow.pl/


 22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

22.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej. 

 

22.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

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

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1/ wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 

2/ określenia warunków udziału w postępowaniu 

3/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4/ odrzucenia oferty odwołującego 

5/opisu przedmiotu zamówienia 

6/wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

22.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

 

22.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikat lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 

23. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO. 

 

25. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ANI 

ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH. 

 

26. ZAMAWIAJĄCY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU NIE PRZEWIDUJE 

PRZEPROWADZANIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

27. ZAMAWIAJĄCY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU NIE PRZEWIDUJE 

ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 

 

28. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU PUBLICZNYM. 

 

29. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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

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



osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w 38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej                                                

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. jest Pani Bernadeta Leja, e-mail b.leja@pgkim.strzyzow.pl, 

tel. 17 276 11 03; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

tanie 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe 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 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 zauto-

matyzowany, 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.  

 

* 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. 
 

 



 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY                                                                                                                       
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu specjalistycznego typu 

śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Nazwa i adres wykonawcy, nr tel. i faksu, NIP, REGON, nazwisko osoby upoważnionej  

do kontaktu z zamawiającym. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...............................................

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia ……………. r. składamy ofertę o 

udzielenie zamówienia - dostawę pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie: 

 

Cena netto ....................................................................................... 

Podatek VAT ................................................................................... 

Cena brutto ..................................................................................... 

 

Termin dostawy .............................................................................. 

Okres gwarancji ............................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

− Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Akceptujemy postanowienia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia ……………… r. 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w art. 85 ust. 1 

punkt 1 - 30 dni. 

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

z dnia …………. r. i będziemy ich przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy. 

4. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem (właściwe podkreślić). 

 

 

 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. …………………………………………………………………... ………………….. 

2. ………………………………………………………… ……………………………. 

3. …………………………………...…………………………………………………... 

 

 

 

 

       ......................................................................... 
                                                                                              (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

                                                                                                                                                                   w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Załącznik nr 2 

Zamawiający: 
  

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej                  

Sp. z o.o. 
ul. Południowa 3  
38-100 Strzyżów 

Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Załącznik nr 2 a 
 

Zamawiający: 
  

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej                  

Sp. z o.o. 
ul. Południowa 3  

                                                                                                                       38-100 Strzyżów 
 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 



(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     Załacznik nr 3 

 

Umowa 

sporządzona dnia ……………………….…w Strzyżowie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu – mgr inż. Jacka Grodzkiego 

2. Członka Zarządu –  Eugeniusza Moskala 

Zwanym dalej „Zamawiającym” a: 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego z dnia ……………….  r. o nastepującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą do dostarczenia pojazdu specjalistycznego - 

śmieciarka, zwanego dalej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy o parametrach wskazanych 

w SIWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że w/w pojazd posiada wszelkie wymagane prawem deklaracje, 

świadectwa, atesty, dopuszczenia do użytkowania. 

4. Wykonawca oświadcza również, że pojazd ten spełnia warunki i posiada parametry 

techniczne wymagane przepisami dla pojazdów do wywozu odpadów. 

5. Wykonawca oświadcza, że w/w pojazd jest wolny od jakichkolwiek obciążeń prawnych oraz 

nie posiada żadnych wad ukrytych znanych Wykonawcy podczas przekazania pojazdu. Pojazd 

jest sprawny technicznie, gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy. 

 

§ 2 

 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi loco siedziba Zamawiającego tj. ul. Południowa 3         

38-100 Strzyżów w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3. 

2. Wykonawca przeszkoli z zakresu obsługi pojazdu kierowcę oraz z obsługi zabudowy 

ładowacza Zamawiającego.  

3. Koszty dostawy i ubezpieczenia pojazdu na czas transportu ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy, 

w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia. 

5. Strony ustalają termin dostarczenia przedmiotu umowy do 10.06.2019 r. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

netto ….................. zł  (słownie ….............................................................................. 00/100) 

brutto …................. zł  (słownie: …............................................................................. 00/100) 

w tym podatek VAT 23% ….................... zł (słownie: …............................................ 00/100) 

2. Należność za wykonaną dostawę będzie uregulowana przez Zamawiającego na rachunek 

wskazany przez WYKONAWCĘ w fakturze VAT. 



 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT płatnej 

przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT 

Zamawiającemu i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy 

podpisany przez strony. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki przewidziane 

przepisami prawa. 

4. Wszelkie zobowiązania finansowe związane z przedmiotem zamówienia wobec 

podwykonawców reguluje Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy 

do dostarczenia w terminie 24 godziny przed datą dostawy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentacji: 

1) pojazdu: 

a) karty pojazdu, 

b) książki serwisowej w języku polskim, 

c) książki gwarancyjnej, 

d) pozostałych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; 

2) zabudowy: 

a) instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim, 

b) katalogu części zamiennych w języku polskim, 

c) karty gwarancyjnej, 

d) dokumentów niezbędnych do zarejestrowania skompletowanego pojazdu. 

      2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupiony przedmiot umowy: 

1) na podwozie pojazdu …......... miesiące, 

2) na zabudowę …................. miesiące. 

Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w …................................................... - podwozia 

…......................................................................................................................... - zabudowy. 

3.  Wykonawca zapewni samochód zastępczy przy naprawach gwarancyjnych trwających 

powyżej pięciu dni roboczych. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 3% 

wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

dnia ustalonego w protokole na usunięcie wad. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę -  w wysokości 5% 

wynagrodzenia określonego na podstawie § 3 niniejszej umowy. 

c) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 3% wynagrodzenia 

określonego w § 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia w którym 

upływa termin określony w § 2 umowy. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 

w Kodeksie Cywilnym. 

 



 

 

§ 7 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będę przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuję się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

§ 9 

 

Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 


