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                                    Ziębice,  21 grudzień 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków 

 

zamówienia (SIWZ) dla zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o 

d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego 

(nr zamówienia: NR III/L/2020) 

 

 

Zamawiający; 

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o.                                                                      

ul. Stawowa 2a                            

57-220 Ziębice                                                                                                                

NIP 8871817323                                                                                                   

REGON 382617457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziębice 21 grudnia 2020 r. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. 

ul. Stawowa 2a 

57-220 Ziębice  

NIP: 8871817323, REGON: 382617457 

Telefon: 074 81 91 580 Tele faks: -- 

www.zuk.ziebice.pl/ 

e-mail: dorota.michalska@zukziebice.pl 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osoby prawne, albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła oferty lub zawarła umowy w sprawach zamówień. 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na  podstawie art. 10 ust. 1, 

24aa oraz 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

[tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.  zm.] zwaną dalej PZP lub ustawą. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej 

na podwoziu dwuosiowym o d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w 

formie leasingu operacyjnego” 

 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 34114000-9 – Pojazdy specjalne 

 34144510-6 – Pojazdy do transportu odpadów 

 34144511-3 – Pojazdy do zbierania odpadów 

 66114000-2 – Usługi leasingu  
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

Dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o 

d.m.c. 18 Mg) do odbioru i transportu odpadów komunalnych (zwanej dalej samochodem), 

spełniającego normę min. EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania 

techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i rozporządzeniach 

wykonawczych do tej ustawy, w formie leasingu operacyjnego realizowanego przez Zamawianego. 

 

Parametry i dane techniczne jakie musi  spełniać pojazd:  śmieciarka  2 komorowa na 

podwoziu dwuosiowym o d.m.c. 18 Mg: 

1. Rok produkcji samochodu: nie starszy niż 2015 rok.  
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2. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu:  

•długość całkowita: nie większa niż 8,5 m,  

•wysokość nie większa niż 3,4 m,  

•rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 4,2 m,  

•zwis tylny nie większy niż 2,7 m. szerokość pojazdu nie większa niż 2,55 m, 

•dopuszczalna masa całkowita 18,000 kg,  

•ładowność nie mniejsza niż 5,000 kg,  

•dopuszczalna masa przypadająca na oś nr 1 (przednią, kierowaną) co najmniej 8000 kg,  

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

•prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy       

 do prędkości 85 ÷ 90 km/h, 

• ilość miejsc siedzących: 3,  

• zawieszenie kabiny pneumatyczne, 

• klimatyzacja, szyberdach, osłona przeciwsłoneczna,  

• fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, podgrzewany,  

• siedzenia dla pasażerów muszą umożliwiać zajęcie wygodnej pozycji,  

• wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,  

• 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,  

• elektrycznie sterowane szyby drzwi kierowcy i pasażera,  

• zmywalne wykładziny tapicerskie drzwi, podłogi i tunelu silnika,  

• oświetlenie wnętrza,  

• centralny zamek, 

• oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,  

• ostrzegawczy sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego,  

• podwozie 2-osiowe,  

• oś nr 1: przednia oś z zawieszeniem resorowym, mechanicznym, 

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

• przebieg: nie więcej niż 140 000 km,  

• ogumienie kół jezdnych: całoroczne, radialne o średnicy nominalnej 22,5” 315x70,  

• opony na osi napędzanej z bieżnikiem szosowo-terenowym,  

• stabilizatory osi przedniej,  

• fartuchy przeciw błotne kół,  

• system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),  

• system antypoślizgowy (ASR),  

3. Silnik napędowy:  

• wysokoprężny,  

• chłodzony cieczą,  

• co najmniej 6-cylindrowy,  

• o pojemności skokowej nie mniejszej niż 7000 cm3,  

• moc maksymalna silnika co najmniej 180 kW /kilowat/  

• spełniający normę emisji spalin EURO 6,  

 

• hamulec silnikowy,  

• tempomat,  

• immobiliser fabryczny,  

• skrzynia biegów: automatyczna, opcję manewrowania z małymi prędkościami i włącznik 

ustawienia neutralnego,  

• od skrzyniowa przystawka odbioru mocy  

• blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu,  
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• ze wspomaganiem,  

• z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu,  

• kierownica z regulacją wysokości i pochylenia,  

 

4.Układ paliwowy:  

• podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody,  

• wlew paliwa zamykany kluczykiem,  

 

5.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),  

• reflektor roboczy oświetlający pole pracy z tyłu zabudowy pojazdu,  

• lampy ostrzegawcze typy kogut  

• mechaniczny wyłącznik akumulatorów,  

• zderzak przedni z tworzywa, stalowa belka wzmacniająca  

• boczne osłony przeciw najazdowe,  

• zasysanie powietrza zasilającego silnik z wysokości min. 1,5 m nad podłożem,  

• wydech umieszczony ponad ramą samochodu,  

• ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, Światła przeciwmgielne, 

• apteczka,  

• podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej10 ton,  

• klin pod koła,  

• klucz do kół,  

• gaśnica samochodowa,  

• pokrowce na wszystkie miejsca siedzące,  

 

6.Charakterystyka zabudowy śmieciarki 2 komorowej:  

• zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do selektywnej zbiórki 

stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych, wraz z 

urządzeniem zasypowym,  

• zabudowa i podwozie z tego samego roku produkcji,  

• pojemność skrzyni ładunkowej min. 14 m3,  

• spełniająca wymagania normy PN-EN 1501-1:2011 (z aktualnie obowiązującymi zmianami),  

• zapewniająca stopień zagęszczenia odpadów minimum 5:1,  

• boki skrzyni ładunkowej owalne gładkie, 

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

• zabezpieczenia mechaniczne odwłoków przed opadnięciem,  

• urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 dm3  

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

• system centralnego smarowania, 

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

• boki wanien zasypowych z blachy stalowej o podwyższonej odporności na ścieranie,  

• mechanizmy zagęszczania odpadów liniowo – płytowy (szufladowy),  

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

odwłoków,  

• sterowanie płytami wypychającymi (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska kierowcy,  

• przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka,  

• prowadnice płyt wypychających umieszczone na podłodze zabudowy i bocznych ścianach,  

• układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,  

• bezpieczne uchwyty dla operatorów, zamontowane w tylnej części zabudowy,  
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• wszystkie zasuwy, zawory i przełączniki oznakowane w sposób umożliwiający jednoznaczne 

określenie ich funkcji,  

• na każdym boku zabudowy wolne miejsce na umieszczenie reklamy w kształcie prostokąta,  

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

pola pracy za pojazdem,  

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

• drzwi rewizyjne na ścianie zabudowy     

  

7. Kolor pojazdu:   pomarańczowa zabudowa    
     

8. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

◦ Zaoferowany pojazd musi być kompletny, w żadnym elemencie nie mógł być uszkodzony, musi 

być zarejestrowany na terenie Polski lub z kompletem niezbędnych dokumentów do 

zarejestrowania na terenie RP.    

◦ Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a,  

57-220 Ziębice -  baza Zamawiającego. 

◦ Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  

◦ Termin dostawy: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

◦ Za opóźnienie w dostawie pojazdu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% 

zamówienia za każdy dzień zwłoki.  

◦ Przekazanie pojazdu odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

◦ W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi samochodu i zabudowy.  

◦ Zamawiający na etapie wyboru oferty zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin 

oferowanego pojazdu, przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży, prawo do jazdy próbnej i 

przeprowadzenia badania technicznego pojazdu na nie dłużej niż 8 godz. (Niewykonanie tego 

warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz niezawarcia 

umowy z tym Wykonawcą). Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z 

Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania wad pojazdu, których 

usunięcie przekracza 2 tysięcy zł (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych części 

zamiennych). 

◦ W celu potwierdzenia, że oferowany samochód odpowiada wymaganiom określonym w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć szczegółowy 

opis techniczny podwozia, szczegółowy opis zabudowy oraz fotografie oferowanego pojazdu i 

zabudowy. 

 

9. Gwarancja 
1).Gwarancja na cały pojazd: minimum 4 miesiące.  

2) Maksymalny czas usuwania awarii w okresie gwarancyjnym – 7 dni od momentu zgłoszenia 

awarii.  

3).Wykonawca musi wskazać autoryzowane, stacjonarne punkty serwisowe dla podwozia i 

zabudowy, znajdujące się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, 

dysponujące odpowiednią wiedzą, zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych, 

(należy podać nazwę i adres autoryzowanego serwisu) lub zapewnić serwis mobilny w ciągu 48 

godzin. 

 

10. Przebieg 
1). Przebieg pojazdu  max. 140 000 km; 

2) Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego przebieg samochodu w języku 

polskim. 
 

11. Warunki leasingu operacyjnego: 
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- Okres leasingowania –   36 miesięcy, raty równe.  

- Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w miesiącu następnym po podpisaniu umowy.  

- Opłata początkowa w wysokości 5% ceny pojazdu.  

- Opłata za wykup – nie większa niż 1% wartości samochodu nastąpi po opłaceniu ostatniej 

raty leasingowej.  

- Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.  

- Zapłata opłaty początkowej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie  

zobowiązania pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy.  

- Wykonawca przedłoży harmonogram, spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu. 

- Ostateczne warunki leasingu zostaną uzgodnione przed podpisaniem umowy.  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela ponieważ sam będzie ponosił 

koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.  

- Cena podana w ofercie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia przedmiotu umowy oraz 

wszystkich wymaganych przepisami podatków i opłat związanych z prowadzeniem usług 

pojazdem. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Przewidywany okres realizacji zamówienia: dostawa pojazdu do 40 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Oferta musi obejmować wszystkie opisane prace wymagane do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. 

 

VI. ZAMÓWIENIA POWTARZAJĄCE SIĘ (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług co przedmiot zamówienia (uzupełniających), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 PZP.  

 

VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

VIII. WARUNKI DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI USŁUG PODWYKONAWCOM 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części usług podwykonawcom. 

2. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany 

jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą wykona podwykonawca- załącznik nr 5  

do SIWZ. 
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 12-23, ust.  5 pkt. 1. PZP.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) posiadają zdolność techniczną lub zawodową. 

d) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

 

Lp.  

1 Kompetencje lub uprawnienia 

Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie 

dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia. 

3 Zdolność  techniczna lub zawodowa 

Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie 

zrealizowali co najmniej trzy dostawy, których przedmiotem była dostawa śmieciarek  o 

wartości co najmniej 150 000 zł brutto każda.   

 

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 nim stosunków 

prawnych.  

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 (załącznik nr 5 do SIWZ). 

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, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. 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.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
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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,  

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

wykaże zdolności techniczne , o których mowa w pkt. IX 2 c) SIWZ.  
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:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

9. istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu).  

10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt XII SIWZ 

oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt XI.3 i XI.5 SIWZ odpowiednio do 

udostępnionych zasobów.  

11. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.  

12. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również z 

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

13. - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 

398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 

1629).  

14. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ, 

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

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 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.  

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.  

 

XI. WYKAZ DOKUMNETÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY PZP 

 

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – nie 

spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych 

dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie 

warunków określonych w ust,. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający 

może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę Dokumenty budzą wątpliwości 

zamawiającego, może zwrócić się on bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy/usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:  

a) 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.  
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b) 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, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

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

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

powyżej, 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. 

5.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz 

dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których zostały wykonane dostawy (sporządzony wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

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

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

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

6. 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. 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 ze zm.). 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. 

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
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XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH/ POLEGAJĄCYCH 

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 

22 USTAWY PZP 

 

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 nim stosunków prawnych.  

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 (wzór stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ).  

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, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 

ustawy Pzp.  

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. 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.  

6. 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,  

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

zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. IX 2 d) SIWZ. 

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:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

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

zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) 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.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

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

zasoby) warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).  

9.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do 
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przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1 i w pkt 8.3 

SIWZ odpowiednio do udostępnionych zasobów.  

 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

ZAMÓWIENIE 

 

 Wspólny udział Wykonawców: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza 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. 

b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizacje zamówienia są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.  

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). 

1. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  żaden  z 

Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków  o których 

mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 

wykonawców. 

3. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1282). 

 

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 14:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ z zastrzeżeniem pkt 3, z tym że 

korespondencję kierowaną przez Wykonawcę do Zamawiającego należy kierować w formie: 

1) pisemnej na adres: 

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a,  

57-220 Ziębice 

2) elektronicznej na adres: 

email:  dorota.michalska@zukziebice.pl 

z dopiskiem: 
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„Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o 

d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

NR III/L/2020 

Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że 

Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX. niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP). 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów drogą elektroniczną dowód 

transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania 

przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 

być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest wskazany w pkt. 2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma 

związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 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 wpłynie do zamawiającego nie później 

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

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

mowa w pkt. 8. 

11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

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

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza ją także na tej stronie. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ udostępniana jest na tej stronie. 

 

XV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota 

Michalska w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00 – tel; 748176154 wew 12, e-mail: 

dorota.michalska@zukziebice.pl. 

 

 

mailto:dorota.michalska@zukziebice.pl
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

 

6.000,00 PLN słownie: sześć tysięcy i 00/100 złotych 

Forma wadium. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

I) pieniądzu, 

II) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

III) gwarancjach bankowych, 

IV) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

V) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 310,836 i 1572). 

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach 

3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja ma być, co najmniej: bezwarunkowa, nieprzenośna, nieodwołalna 

i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie 

z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji (Zamawiającego), 

 gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 

ich siedzib, 

 oznaczenie postępowania, 

 określenie przedmiotu postępowania 

 określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancja, 

 kwotę gwarancji, 

 termin ważności gwarancji, 

 zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP.  

Postanowienia pkt. XII ppkt 2.3) stosuje się odpowiednio do wadium wniesionego w formie 

poręczeń.  

Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddz. Ziębice nr 30 9588 0004 0000 5861 2000 0010 do dnia 4 

stycznia 2021 r. do godziny 10:30 z adnotacją: „Wadium – Dostawa śmieciarki 2 komorowej” 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w 

oryginale do oferty składanej w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 stycznia 2021 r. do godziny 

10:30,  pokój nr 10 – Sekretariat. 

3) Termin wniesienia wadium. 
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Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert.  

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez 

Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

4) Zwrot wadium. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 46 

ust.4A Prawa zamówień publicznych. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

5) Utrata wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w 

art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

◦ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

◦ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XVIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN.  

 

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin, którym wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez  
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Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.  

5. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą 

one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego.  

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo 

lub nieścieralnym atramentem.  

7 Oferta musi zawierać:  
a) Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ);  

b) Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ);  

c) Szczegółowy opis techniczny podwozia, szczegółowy opis zabudowy oraz fotografie 

oferowanego pojazdu i zabudowy. 

d)  W  przypadku  polegania  Wykonawcy  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  – 

zobowiązanie tych podmiotów do  oddania Wykonawcy do  dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);  

e) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa udzielone 

przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jeżeli 

uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 

9.Oferta oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz  

podpisane  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy,  zgodnie  z  

formą reprezentacji  określoną  w  dokumentach  rejestrowych  lub  innych  dokumentach  albo  

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

10. 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.  

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

podpisujące ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej 

zgodnie z postanowieniami SIWZ.  

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

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

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

musi być opisane  w  sposób  wskazany  powyżej  oraz  dodatkowo  oznaczone  słowami  

„ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.  

13.  Oferty  złożone  po  upływie  terminu  składania,  zamawiający  zwraca  wykonawcom  bez 

otwierania.  

14. W przypadku oznaczenia oferty niepozwalającej na ustalenie nadawcy, Zamawiający dokona 

komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a 

informacje zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu.  

15. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Oferent 

winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby 

umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron 

oferty). Stosowne zastrzeżenie  oferent  winien  złożyć  na  formularzu  oferty.  W  przypadku,  gdy  

informacje  objęte tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie wydzielone, cała oferta podlegać 

będzie udostępnieniu. 
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XXI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Zakładzie Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice, pokój nr 10 – Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie: 

do 4 stycznia 2021 r. roku do godz. 10:30. 
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego do miejsca podanego pkt. 1: 

sekretariatu Zakładu Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice. 
3. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma 

być opisana: 

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach  Sp. z o.o., 

ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice 

Oferta w postępowaniu na: 

„Dostawa specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym 

o d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu 

operacyjnego” 

Nie otwierać przed dniem: 4 stycznia 2021 r. godz. 10:45 

Wykonawca:...........................................................”   

4. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez 

uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.  

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Zakładzie Gospodarki Odpadami w 

Ziębicach Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice, pok. Nr 10 – biurze prezesa  4 stycznia 

2021 r. o godz.10:45. 

6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu 

ofert zamawiający zamieszcza 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 i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

XXII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca oblicza cenę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do 

SIWZ.  

2. Cena musi zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.  

3. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie  

i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być wyrażona w złotych 

polskich.  

5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XXIII 

niniejszej SIWZ. 
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XXIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
3) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

(waga) 

1.  Cena oferty netto (CN) 60 % 

2.  Okres gwarancji (OG) 20% 

3.  Przebieg pojazdu (PP) 20% 

 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 

ustaloną w poniższym opisie, pozostałe oferty będą oceniane według zasad ustalonych w 

poniższym opisie. Wybór oferty dokonany  zostanie na podstawie opisanych kryteriów i w oparciu 

o ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100% = 100pkt). 

Oferty będą oceniane w skali 100 punktowej 

  l.p. Kryterium Opis 

1.  Cena oferty 

netto (CN) 

Ocena kryterium CN zostanie dokonana poprzez zastosowanie 

następującego wzoru: 

C = (Cn : Cb)  x 60%(waga kryterium) x 100 pkt 

gdzie:  

Cn - cena najniższa  

Cb - cena badana  

2.  Okres 

gwarancji (OG) 

Kryterium okresu gwarancji (OG)  

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium okres gwarancji zgodnie 

z opisem poniżej: 

 0 miesięcy do 4 miesięcy włącznie – 0 pkt 

 od 5 miesięcy do 6 miesięcy włącznie-  10 pkt 

 powyżej 6 miesięcy  – 20 pkt 

 

Proponowany okres gwarancji nusi być podany w załączniku nr 1 w 

miesiącach. 

3.  Przebieg 

pojazdu (PP) 

Kryterium przebiegu pojazdu (PP) 

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie przebiegu pojazdu 

udokumentowanego i podanego przez Wykonawcę w formularza 

OFERTY.   
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Zamawiający przydzieli punkty w kryterium przebieg pojazdu zgodnie z 

opisem poniżej: 

za 140 000 km – 0 pkt 

od 139 000 km włącznie do 121 000 km za każdy 1000 km mniej – 1pkt 

poniżej 120 000 km – 20 pkt 

 

 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), którego 

(których) bilans punktów tj. CN + OG + PP uzyskana maksymalną ilość punktów w oparciu o 

ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

 

XXIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu  o podane w niej kryteria oceny ofert.  

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.zuk.ziebice.pl, informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 

ustawy Pzp.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego 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 (z wyłączeniem przypadku kiedy wpłynie jedna 

oferta). 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4.   W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 4 do SIWZ). 
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6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) nie podlegają 

negocjacjom. 

 

XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia. 

XXVII.   INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY 

 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnnej, 

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej, 

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

e) jest zawarta na okres wskazany w  rozdz. IV SIWZ, 

f) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 

7. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

11. W przypadku wybrania oferty złożonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy 

Zamawiający wymagać będzie przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców 

w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik do umowy o udzielenie 

zamówienia. 

12. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu,, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

15. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie:       

a) zmiany podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie podlegać automatycznej 

waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 

obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie wymaga sporządzania 

aneksu do Umowy; 

b) Nie stanowi zmiany umowy: 

i. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego)  
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ii. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami. 

 

XXVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 PZP. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;  

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego;  

e) opisu przedmiotu zamówienia;  

f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

elektronicznej,  podpisane bezpiecznym  podpisem elektronicznym  weryfikowanym  przy  

pomocy  ważnego  kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XXX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

PZP. 

 

XXXI. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. l) informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach 

Sp. z o.o. ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice (dalej; ADO) 

2. Z ADO można się skontaktować; 

a. poprzez adres e-mail; sekretariat@zukziebice.pl 

b. telefonicznie pod numerem +4874 834 25 95 

mailto:sekretariat@zukziebice.p
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c. pisemnie; Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp.z o.o. ul. Stawowa 2a, 

57-220 Ziębice. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez w  celu dokonania przez ADO  porównania i 

wyboru ofert na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(art.6 ust 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania oraz przez 

okres do 12 miesięcy po zakończeniu procedury wyboru ofert lub- w przypadku realizacji 

procedury przetargowej – przez okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być; 

a. podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, 

b. podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani./Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia względem przetwarzania danych. 

Wyrażoną  zgodę na przetwarzanie danych może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia porównana i 

wyboru ofert/realizacji procedury przetargowej.  

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest uznanie Pana/ Pani ofert za niezłożoną.  

 

XXXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO SIWZ 

 

lp. Oznaczenie Załącznika 
Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie 

3.  Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków  

4.  Załącznik nr 4 Projekt umowy  

5.  Załącznik nr 5 Oświadczenie zobowiązanie podmiotu 

6.  Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej 

7.  Załącznik nr 7 Wykaz dostaw 

 

 


