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 ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. 

ul. Stawowa 2a 

57-220 Ziębice 

e-mail: sekretariat@zukziebice.pl  

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl  
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

„Dostawa wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego” 

 

ZNAK SPRAWY:  
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TRYB POSTĘPOWANIA: 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

(art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
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2019 ze zm. ) 
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66114000-2 - Usługi leasingu finansowego 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. 

Adres: 

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. 

ul. Stawowa 2a 

57-220 Ziębice 

Telefon:  074 81 91 580  

e-mail: sekretariat@zukziebice.pl 

REGON: 022112680 

NIP: 887-180-62-71 

godziny pracy:  

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl  

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informację dotyczące postępowania na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.zuk.ziebice.pl 

 

zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia                     

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z wymaganiami określonymi                       

w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.  

 

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY                      

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA; 

2.1. Adres strony internetowej: www.zuk.ziebice.pl 

 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym                                  

bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej 

„Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”. 

 

4. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

 

4.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  
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5.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej 

w formie leasingu operacyjnego”.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

− 34921100-0 - Zamiatarki drogowe; 

− 34144431-8 - Zamiatarki zasysające; 

− 34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg;   

− 34144430-1 - Pojazdy do zamiatania dróg; 

− 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego. 

 

5.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej lub używanej nie starszej niż 

wyprodukowanej w 2017 roku wielofunkcyjnej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem do 

zamiatania, myjką ciśnieniową, ręcznym wężem ssawnym w formie leasingu operacyjnego. 

 

5.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9 

niniejszej SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej OPZ. 

 

5.4. W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej 

SWZ do oferty należy dołączyć Zestawienie parametrów technicznych – Załącznik nr 6 do SWZ. 

 

5.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

 

5.6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, 

źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez 

konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemów 

referencji technicznych itp.  nie mają na celu naruszenie art. 16 Pzp oraz art.  99 ust. 4 

Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ 

mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, 

wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz 

art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot 

zamówienia określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie 

ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny 

techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w 

SWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, 

wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że 

dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały 

wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź 

materiałami równoważnymi.  

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację zadania zgodnie z SWZ oraz zapewniające uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Równoważne 

produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 
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obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia 

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach 

wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym 

staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie 

wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane 

przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego.  

Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający 

Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z 

wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert 

zawierających produkty równoważne. 

 

5.7. Na cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji – minimum 

24 miesiące na wykonane dostawy. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

6.1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

7.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 8 SWZ. 

 

8. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU, 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ; 

 

8.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

 

8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub                            

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 
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8.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego email 

sekretariat@zukziebice.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i dokumentów składanych 

równocześnie z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy miniPortal.  

 

8.4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

określony w SWZ. 

 

8.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

 

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

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).    

 

8.7. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie 

miniPortalu  oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postępowań tego 

regulaminu. 

 

8.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

 

8.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 

8.10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączników  do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego o przez miniPortal 

(formularz  do komunikacji) Korespondencja przesyłana za pomocą tego formularza nie może 

być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

 

8.11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami oraz dopuszcza możliwość 

składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, email: 

sekretariat@zukziebice.pl 

 

8.12. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

sekretariat@zukziebice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

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

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

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

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

Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 

 

8.13. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 

z zakładki Postępowania. 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH 

W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

 

9.1. Nie dotyczy  

 

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

10.1 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest Jan 

Andryszczak 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21 kwietnia 2021 r. przy czym pierwszym 

dniem terminu związania oferta jest dzień w którym upływa termin składania ofert.  

 

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

związania ofertą, określonego w pkt 11.1. SWZ zamawiający przed upływem tego terminu 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                    

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

 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

12.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

12.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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12.3. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

 

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

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

 

12.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony w niniejszym SWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

  

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

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

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

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

12.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

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

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

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

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

12.9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w rozdziale 12 pkt 

12.14. SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

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

ofertę. 

12.10. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi  

          w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

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

 

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

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

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

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

 

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

ani  wycofać złożonej oferty. 

 

12.14. Na ofertę składają się:  
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1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: 

 

a) formularz ofertowy przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ; 

b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do SWZ; 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SWZ; 

d) zestawienie parametrów technicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ 

e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  zgodnie z załącznikiem nr 

5 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

h) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

2) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

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

lutego  2007  r.  o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami  potwierdzającymi  

przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; 

 

12.15. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków  

            udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

 

12.16. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą być podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę/ osoby upoważnioną/ 

upoważnione.  

 

12.17. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

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

dokumencie, właściwym dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez  

upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy.  

 

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

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

zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym).  
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Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to 

poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 

12.19. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i  dokumenty,  dla  których  Zamawiający  określił  

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

12.20. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

12.20.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej 

Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

 

 12.20.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do 

niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

 

12.20.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania:  

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,  

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

 − dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną we własnym imieniu;  

− dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe                           

i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną.  

 

12.21. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej:  

 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

12.22. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019r.  

poz. 1010 i 1649), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzec, że nie mogą one być  udostępnione  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  

stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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12.23. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649 ), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione 

(zawarte) w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że nie mogą być 

udostępnione.  

 

12.24. Podmiotowe środki  dowodowe  lub  inne  dokumenty,  w  tym  dokumenty  

potwierdzające umocowanie  do  reprezentowania,  sporządzone  w  języku  obcym  

przekazuje  się  wraz  z tłumaczeniem na język polski. 

 

12.25. Wszystkie koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności                           

z przygotowaniem  i  złożeniem  oferty ponosi  Wykonawca  składający  ofertę.  

 

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia/zmiany/wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

  

13.2. Ofertę należy złożyć do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 12:00. 

 

14. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2021 roku  o godz. 12:15  

 

14.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania. 

 

14.3. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez   

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 

14.4.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności   gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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15. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

15.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców z zastrzeżeniem                        

art. 110 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku, do których zachodzi 

którakolwiek  z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych; 

 

15.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od 

dnia    uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

 

2) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach, została skazana  za przestępstwo wymienione                                                        

w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie   

  jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego  

  podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

 

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

prawomocnie   

    orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

 

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

16.1. Cenę należy wyliczyć na podstawie wszystkich dostarczonych do SWZ dokumentów. 

 

16.2.  Cena  za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:  

Łączna cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez podatku VAT 

(netto)   ………………………...…zł słownie: ………….……………………………………….) 

powiększoną o podatek VAT, którego stawka wynosi 23 % tj. VAT w wysokości 

………...…..…….. zł (słownie: ………………………………………………………………..) to 

jest łącznie należność ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

w wysokości …….....................................zł (cena oferty)  

(słownie: ...................................................................................................................... zł) . 

 

16.3. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 Pzp  poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   
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16.4. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat                          

i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać                

w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej. Podana cena oferty musi obejmować 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie opisanym w SWZ.    

 

16.5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących zapisów SWZ należy kierować 

do Zamawiającego pytania w celu udzielenia wyjaśnień.  

 

16.6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone   

w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

16.7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony   

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień 

wystawienia  faktury. 

 

16.8. Cenę należy podać zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do 

SWZ. 

 

16.9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  

 

16.10.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

16.11. Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania  kryterium  ceny  lub  kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

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

16.12. W ofercie wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

17.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                              

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
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L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium 

1) Cena oferty (C) 60% 60 punktów 

2) 
Dopuszczalna masa całkowita 

zamiatarki (M) 
10% 10 punktów 

3) 
Pojemność zbiornika na czystą wodę 

(P) 
10% 10 punktów 

4) Szerokość zamiatania szczotek (S) 10% 10 punktów 

5) Wysokość opróżniania zmiotek (W) 10% 10 punktów 

 

 

17.1.1.  Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C) – waga kryterium 60%: 

 

W kryterium cena oferty (C) największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną 

(brutto). 

 

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór: 

 

                                                             Cmin 

Wartość punktowa „C”     =  --------------------------------    x  Max(C)                                                                                            

                                                             Cbad 

gdzie:    

Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 

Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej 

Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty 

(tj. 60 pkt) 

 

17.1.2. Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki (M) – waga kryterium 10%: 

 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

 

L.p. Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki w kilogramach  

 

Ilość punktów 

1 1900 – 2000 kg 0 

2 1801 – 1900 kg 5 

3 Poniżej 1801 kg 10 

 

Wymagana  maksymalna dopuszczalna masa całkowita zamiatarki wynosi 2000 kg. 

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje dopuszczalną masę całkowitą zamiatarki większą 

niż 2000 kg oferta Wykonawcy zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy 

Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.   
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Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym dopuszczalnej masy całkowitej zamiatarki 

będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę dopuszczalnej masy całkowitej 

zamiatarki w wielkości powyżej 2000 kg i oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów. 

 

17.1.3. Pojemność zbiornika na czystą wodę (P) – waga kryterium 10%: 

 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

 

L.p. Pojemność zbiornika na czystą wodę w litrach  

 

Ilość punktów 

1 150 l (wymagane minimum) 0 

2 151 – 160 l 5 

3 Powyżej 160 l 10 

 

Wymagana minimalna pojemność zbiornika na czystą wodę wynosi 150 litrów. 

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje pojemność zbiornika na czystą wodę mniejszą niż 

150 litrów oferta Wykonawcy zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 

jako oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym pojemności zbiornika na czystą wodę będzie 

równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę pojemności zbiornika na czystą wodę w 

wielkości 150 litrów i oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów. 

 

17.1.4. Szerokość zamiatania szczotek (S) – waga kryterium 10%: 

 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

 

L.p. Szerokość zamiatania szczotek w milimetrach  

 

Ilość punktów 

1 1400 mm l (wymagane minimum) 0 

2 1401 – 1900 mm 5 

3 Powyżej 1900 mm 10 

 

Wymagana minimalna szerokość zamiatania szczotek wynosi 1400 milimetrów. 

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje szerokość zamiatania szczotek mniejszą niż 1400 

milimetrów oferta Wykonawcy zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 

jako oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym szerokości zamiatania szczotek będzie 

równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę szerokości zamiatania szczotek w wielkości 

1400 milimetrów i oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów. 

 

17.1.5. Wysokość opróżniania zmiotek (W) – waga kryterium 10%: 

 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

 

L.p.  Wysokość opróżniania zmiotek w milimetrach  

 

Ilość punktów 

1 1300 mm l (wymagane minimum) 0 

2 1301 – 1350 mm 5 
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3 Powyżej 1350 mm 10 

 

Wymagana minimalna wysokość opróżniania zmiotek wynosi 1400 milimetrów. 

W przypadku gdy Wykonawca, który zaoferuje wysokość opróżniania zmiotek mniejszą niż 1300 

milimetrów oferta Wykonawcy zostanie odrzucona  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 

jako oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym wysokości opróżniania zmiotek będzie 

równoznaczne z zaoferowaniem przez wykonawcę wysokości opróżniania zmiotek w wielkości 

1300 milimetrów i oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 punktów. 

 

Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „M” 

(Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki) + wartość punktowa „P” (Pojemność zbiornika 

na czystą wodę) + wartość punktowa „S” (Szerokość zamiatania szczotek) + wartość 

punktowa „W” (Wysokość opróżniania zmiotek). 

 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 

najwyższej wadze. 

 

17.3. Jeżeli oferty otrzymały taką sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

 

17.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt 17.3. SWZ Zamawiający 

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

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.  

 

17.5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

17.6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 

składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem  

art. 223 ust.2 Prawo zamówień publicznych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

17.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

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

 

17.8.  W przypadku, o którym mowa w pkt 17.7 ppkt 3 SWZ, zamawiający wyznacza wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub 

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

wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
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17.9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 

wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub 

ich istotnych części składowych. 

 

17.10. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 17.9 SWZ mogą dotyczyć w szczególności:  

 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy, 

 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług 

albo związanych z realizacją robót budowlanych, 

 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę, 

 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 

oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi 

związane jest realizowane zamówienie, 

 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, 

 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 

obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, 

 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

 

17.11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

 

17.12.  Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, 

który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 

17.13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt                          

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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18.1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 Prawa zamówień publicznych, 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. 

 

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa pkt 18.1 SWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertą. 

 

18.3. 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. 

 

18.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu 

propozycje treści umowy, które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku 

niezgodności z wytycznymi zawartymi w SWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod 

rygorem braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą, 

a podwykonawcą.  

18.5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna zawierać co 

najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić́ postępowanie. 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY 

 

19.1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy uczestnikowi 

konkursu  oraz  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  

lub nagrody  w  konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  

przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  lub  ogłoszenia  o  konkursie  oraz  dokumentów zamówienia  przysługują  

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Prawo zamówień 

publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
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19.3.Odwołanie przysługuje na: 

 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 

 

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 

19.5.Odwołanie wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  

dnia zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  treści  SWZ  na  

stronie internetowej. 

 

19.6.Odwołanie wnosi się w terminie: 

 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony                                 

w pkt 1). 

 

19.7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt  19.5 i 19.6 SWZ  wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

19.8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.  1  

ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

19.9. W postępowaniu  toczącym  się  wskutek  wniesienia  skargi  stosuje  się  odpowiednio  

przepisy ustawy  z  dnia  17  listopada  1964  r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 

19.10.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

 

19.11. Skargę wnosi się  za  pośrednictwem  Prezesa  Izby,  w  terminie  14  dni  od  dnia  

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi   w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

19.12.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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20. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

20.1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 15 SWZ oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: 

 

20.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

 

20.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

20.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

20.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

20.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym 

mowa w rozdziale 21 SWZ. 

 

 

21. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH – JEŻELI DOTYCZY 

 

21.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu  - zgodnie z załącznikiem nr 

2 do SWZ; 

b) oświadczenia o braku podstaw   do   wykluczenia   z postępowania – zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do SWZ. 

 

21.2. Oświadczenia, o którym mowa  w pkt  21.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 

dowodowe.  
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21.3. Zamawiający wzywa wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  

w wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych  

środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 

 

21.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

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

lutego  2007  r.  o  ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami  potwierdzającymi  

przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub wniosku  o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ; 

 

21.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków 

dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które                                

w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 

udziału w postepowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej.   

 

21.6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

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

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

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,              

o którym mowa  w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

21.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych lub niniejszą SWZ do 

oświadczeń i dokumentów składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  zastosowanie  

mają w  szczególności  przepisy rozporządzenia  Ministra  Rozwoju Pracy  i  Technologii                     

z  dnia 23  grudnia  2020  r.  w  sprawie podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  

dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

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

sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz  wymagań technicznych  dla  dokumentów  

elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

22. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

 

22.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 

22.2. Przedmiotowe zamówienie, z uwagi na opis przedmiotu zamówienia i postawione warunki 

udziału w postępowaniu, jest zamówieniem skierowanym do wykonawców z sektora małych                         

i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, w ocenie Zamawiającego, potrzeba skoordynowania 
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działań różnych Wykonawców – co byłoby konieczne w przypadku podziału na części - 

zagrażałaby prawidłowej i terminowej realizacji całości zamówienia. Jeden wykonawca zapewni: 

niezakłóconą ciągłość dostaw oraz spójne rozliczenie finansowe zadania.  

 

23. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, 

LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 

UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE 

ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 

UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W 

WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

 

23.1. Nie dotyczy 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O 

SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

24.1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

25. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,                                        

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95  

 

25.1. Nie dotyczy.  

 

26. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

 

26.1. Nie dotyczy 

 

27. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA 

 

27.1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Prawa zamówień publicznych. 

 

28. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTĘ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM 

 

28.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

29. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

214 UST. 1 PKT 7 I 8, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH 

ZAMÓWIEŃ 
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29.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

30. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 

LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO 

ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW 

 

30.1. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

31. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

31.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

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

(PLN). 

31.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

 

32. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

32.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem                    

art. 261 Prawo zamówień publicznych. 

 

33. INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA 

ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

 

33.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań. 

33.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

 

34. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 

RAMOWEJ 

 

34.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

35. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                              

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O 

KTÓRYCH MOWA  W ART. 230, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ 

ELEKTRONICZNĄ 
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35.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

36. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO 

OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

 

36.1.Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

 

 

37. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE 

 

 

37.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

38.KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO 

 

 

38.1. 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 Zakład Usług Komunalnych w 

Ziębicach Sp. z o.o., ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice; 

▪ Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Usług Komunalnych w 

Ziębicach Sp. z o.o., ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice,: e-mail: sekretariat@zukziebice.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych; 

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

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”;   

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

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

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

umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w 

szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA:  dokumentacja zamówień 

publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast 

umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię 

archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat); 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących*; 

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

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

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

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

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

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

▪ przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

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

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

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

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

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

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

Załączniki stanowiące integralną część SWZ: 

 

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu.  

3) Załącznik nr 3  do SWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4) Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. 

5) Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

6) Załącznik nr 6 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych. 

7) Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. 

8) Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

9) Załącznik nr 9 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 


