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Kielce, dnia 29.03.2021 r. 

 

S p e c y f i k a c j a  

W a r u n k ó w  Z a m ó w i e n i a 

(SWZ) 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku 
Promnik, ul. Św. Tekli 62,  26-067 Strawczyn 
tel. +41 346 12 43 +41 346 12 44,  
fax.  +41 346 03 73 
Strona internetowa: www.pgo.kielce.pl  
e-mail: biuro@pgo.kielce.pl  

Prowadzący 

postępowanie: 

Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba 

Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A 

25-512 Kielce 

Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl  

e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl 

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej  

https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 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 także „ustawa Pzp”]. 

2.  Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w 

celu ulepszenia treści oferty: 

1) Negocjacje treści ofert: 

- nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ; 

- dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert; 

- mają charakter poufny. 

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia negocjacji: 

- może on zaprosić jednocześnie Wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi  

na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu; 

- w zaproszeniu do negocjacji wskazuje on miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji,  

a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści 

ofert; 

- informuje on równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi  

na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza  

ich do składania ofert dodatkowych. 

3) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści 

oferty podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w 

zaproszeniu do negocjacji. 

4) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych  

http://www.pgo.kielce.pl/
mailto:biuro@pgo.kielce.pl
http://www.kancelariajiz.pl/
mailto:przetargi@kancelariajiz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce
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w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

5) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 

korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu  

do negocjacji. 

6) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych  

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega 

odrzuceniu. 

7) Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi  

do negocjacji ofert. 

8) W przypadku, gdy Zamawiający nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu.. 

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

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

„Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego oraz wywrotnicy czołowej kontenera – 
pojemnika stalowego 1100 l ” 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego oraz 

wywrotnicy czołowej kontenera – pojemnika stalowego 1100 l. 
 

 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: 
 
Zadanie 1 - Dostawa wózka jezdniowego podnośnikowego 

1) Wymagania techniczne:  

a) Wózek jezdniowy podnośnikowy czołowy o napędzie spalinowym LPG, 

b) Fabrycznie nowy, 

c) Minimalna moc silnika: 36 kW,  

d) Minimalny udźwig nominalny na środku ciężkości 500 mm: 2500 kg,  

e) Karetka wideł: klasa IIA,  

f) Przesuw boczny karetki,  

g) Minimalna wysokość podnoszenia:  4700 mm,  

 

2)Wyposażenie dodatkowe: 

- Widły paletowe:  

• Minimalny udźwig: 2500 kg na 500 mm,  

• Długość wideł: od 1100 do 1200 mm, 

 

 
Zadanie 2 – Dostawa wywrotnicy czołowej kontenera – pojemnika stalowego 1100 l 

1) Wymagania techniczne:  

a) Minimalny udźwig: 2000 kg,  

b) Dostosowana do obsługi pojemników stalowych 1100 l posiadanych przez Zamawiającego,  

c) Dostosowana do montażu na karetkę klasy IIA do ww. wózka jezdniowego podnośnikowego 
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Uwaga: Zamawiający posiada obecnie wywrotnicę, która może posłużyć jako wzorzec do 

zaprojektowania kolejnej wywrotnicy – po naniesieniu poprawek - udogodnień,  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i 2 znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ. 

 

2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy 

europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich 

pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.    

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

Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania 

przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego 

produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest 

uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają 

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

się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych 

w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów 

równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników 

określonych w OPZ. 

3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych na 2 zadania wymienionych w rozdziale 

III ust. 1 SWZ. 

Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość zadań.  

 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV  

42415000-8 Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 
42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 

 
 
 

IV. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

Termin dostawy: Zadanie 1-2 do 90 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.  

2. Wymagany termin gwarancji : 

Dla zadania 1: gwarancja na maszynę minimum 2000 mtg lub 24 miesiące licząc od daty 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego – co nastąpi pierwsze. 

Dla zadania 2: gwarancja na maszynę minimum  24 miesiące licząc od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego – co nastąpi pierwsze. 

 

 

V. Podmiotowe środki dowodowe. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a 

wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, 

przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie: 

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu   

2) niepodlegania wykluczeniu 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wozki-widlowe-pojazdy-techniczne-kolejowe-wozki-ciagnace-5354
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-podnosnikowe-i-przeladunkowe-5325
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2. Oświadczenia o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w formie oświadczeń stanowiących załączniki 

do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z 

ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. 

Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

6. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 

stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

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

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

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

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

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
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a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale V SWZ. 

 

VI. Podstawy wykluczenia. 
 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą, 

Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

braku podstaw wykluczenia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp.  

1)  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d)  finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

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

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

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

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

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony  

w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

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

zamówień publicznych, w tym: 

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

z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 

dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 

występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

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

którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni 

wykonawcy. 

3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w 

rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie 

dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

VIII. Podwykonawcy. 

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest 

zobowiązany do: 
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1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SWZ) informacji jaka część 

przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych 

jeżeli są znane. 

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

do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich  zasobów. 

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

podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 

i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce 

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i 

formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na 

platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 

lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący 

format plików .pdf, 

 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 

Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w 

zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

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

  

  

X.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnoprawnych jest: 

- Alojzy Jakóbik, tel. 606-206-214, e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl 

 

XI. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 

07.05.2021r. 

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

oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII.  Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 
 

Wadium nie jest wymagane. 

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

Zabezpieczenie nie jest wymagane.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:przetargi@kancelariajiz.pl
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XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

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

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie 

Windows, Mac i Linux. 

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

(odbywa się  automatycznie). 

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

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

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

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

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

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

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

Załącznik do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

9. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik do SWZ, 

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

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

Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika 

należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  
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Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą 

oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w 

rozdziale V ust. 6 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające  brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 1. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować 

zamierzają poszczególni wykonawcy. 

1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodlegania wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o 

niepodlegania wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 

się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepolegania wykluczeniu składa każdy z 

Wykonawców; 

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

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

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

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

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

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzo-

nego 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. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 

środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie. 

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

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 

pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XV. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : 

https://platformazakupowa.pl/pn/pgo_kielce w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 08.04.2021 do godziny 09:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl , wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
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dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu 

na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 

się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

XVI. Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godzinie 11:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

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

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2)  cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny. 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w 

niniejszej SWZ. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić 

dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 

przecinku. 

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

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

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

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

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

wartość bez kwoty podatku. - Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że 

taki obowiązek nie powstaje 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 4 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

 

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

oceny ofert. 

 

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

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

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

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

to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

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

złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 

zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

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

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8.  W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 

sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

9. Kryteria i ich opis: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

Zadanie 1 

1 Cena brutto dla danego zadania 80% = 80 pkt. 

2 Wydłużenie okresu gwarancji  20% = 20 pkt. 

  Zadanie 2 

1 Cena brutto dla danego zadania 100% = 100 pkt. 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie 

może otrzymać 

oferta 

za dane kryterium 

Zadanie 1 

1 Cena brutto 80 % 80 pkt. 
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Liczba punktów = Cn/Cb  x 80 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 80 wskaźnik stały 

2 

Wydłużenie okresu gwarancji 

Gwarancja na maszynę: 

Za zaoferowanie gwarancji na: 

• minimum: 2000 mtg lub 24 miesiące licząc 

od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przez Zamawiającego – co 

nastąpi pierwsze Wykonawca otrzyma 0 

pkt.  

• minimum: 3000 mtg lub 36 miesięcy licząc 

od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przez Zamawiającego – co 

nastąpi pierwsze Wykonawca otrzyma 10 

pkt. 

• minimum: 4000 mtg lub 48 miesięcy licząc 

od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru przez Zamawiającego – co 

nastąpi pierwsze Wykonawca otrzyma 20 

pkt. 

20 % 20 pkt. 

Zadanie 2 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 wskaźnik stały 

100 % 100 pkt. 

 

XIX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie. 

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. 

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

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

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

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
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2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

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

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 
 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.  

 

XXII. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących 

okolicznościach. 
1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku: 

1) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne,  lub lokalne, epidemie oraz inne 

uwarunkowania niezależne od producenta materiałów dostarczającego główne materiały lub 

sprzęt czynniki, które wstrzymały produkcję), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania dostawy; 

2. Zmiana zaoferowanego przedmiotu zamówienia  na inny o parametrach tożsamych lub lepszych od 

przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanego produktu. Wymagane jest 

oświadczenie producenta. 

3. Zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego. 

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

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

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

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

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 
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4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 

którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXIV. Informacje dodatkowe dotyczące składania ofert 
1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 

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

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

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtarzających. 

 

XXV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

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

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

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o. w Promnik 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);   

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

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

przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

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

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

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

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

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

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

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
*  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

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

     o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  

integralności protokołu oraz jego załączników. 

***  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia  

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XVI.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SWZ). 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Wzór umowy 

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu 

Załącznik nr 4a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o wykluczeniu 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 

 

ZATWIERDZAM: 

 

…………………………………… 


