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Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

tel. 54 412 18 00, fax. 54 412 18 04 

www.saniko.com.pl, e-mail: saniko@saniko.com.pl 

godziny pracy: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) 
 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.4. W przypadku, gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, obowiązują przepisy aktualne. 

2.5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający może zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp. Procedura nie zostanie zastosowana, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta. 
 

Rozdział III. Przedmiot zamówienia. 
 

3.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, 

osobowych, wózków widłowych i maszyn budowalnych dla PGK Saniko sp. z o.o. we Włocławku. 

3.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 

1) Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, 

Machnacz 41a, dalej „RZUOK”. 

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, 

dalej „baza techniczna Saniko”. 

3) Stacja diagnostyczna zlokalizowana w granicach miasta Włocławek wskazana przez Wykonawcę, 

dalej „stacja diagnostyczna”. 

3.3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Zadanie nr 1 dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych dla RZUOK 

i bazy technicznej Saniko: 

a) wykaz opon: 

- zestawienie fabrycznie nowych opon stanowiący przedmiot zamówienia dla RZUOK: 

Tabela nr 1 

Lp. Czynność 
Marka pojazdu, dla 

którego jest przeznaczona 

Rozmiar 

opony 

Oznaczenie opon będących 

aktualnie w użytkowaniu 

Rodzaj osi 

P-prowadząca 

N-napędowa 

Ilość 

sztuk 

1 Dostawa i montaż Mercedes-Benz Arocs 13 R22.5 
Michelin X Works HD Z TL 

156/151 K MI D B 69 dB 

lub równoważne 

P 6 

2 
Sukcesywna dostawa 

i montaż 
Mercedes-Benz Arocs 13 R22.5 

Michelin X Works HD Z TL 

156/151 K MI D B 69 dB 
lub równoważne 

P 2 

3 Dostawa i montaż Mercedes-Benz Arocs 13 R22.5 
Michelin X Works HD D TL 

156/151 K MI D B 69 dB 

lub równoważne 

N 16 

4 
Sukcesywna dostawa 

i montaż 
Mercedes-Benz Arocs 13 R22.5 

Michelin X Works HD D TL 

156/151 K MI D B 69 dB 
lub równoważne 

N 8 

     Razem 32 
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- zestawienie fabrycznie nowych opon stanowiący przedmiot zamówienia dla bazy technicznej 

Saniko: 

Tabela nr 2 

Lp. Czynność 

Marka pojazdu, dla 

którego jest 

przeznaczona 

Rozmiar opony 
Oznaczenie opon będących aktualnie w 

użytkowaniu 

Rodzaj osi 

P-prowadząca 

N-napędowa 

Ilość 

sztuk 

1 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Brodway  215/75 R17.5 

Matador FR2 Master 132/130L D C 73 dB 

lub równoważne  
P 2 

2 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Fuso Canter  205/75 R17.5 

Matador FR2 Master 124/122M E C 73 dB 
lub równoważne 

P 2 

3 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
John Deere 5090M 340/85 R 24  

Mitas AC85 125A8/122B 

lub równoważne 
P 2 

4 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Kubota B2050 23x10.50-12 

Titan Multi Trac C/S 

lub równoważne 
P 2 

5 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  295/80 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 
lub równoważne 

P 4 

6 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  315/70 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 

lub równoważne 
P 14 

7 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  315/80 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 

lub równoważne 
P 14 

8 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  10R 22.5 

Matador FR2 Master 132/130L D C 73dB    
lub równoważne 

P 2 

9 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Axor 315/80 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 

lub równoważne 
P 8 

10 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Axor 12R 22.5 

Matador Vector FM1 152/148K D C 73 dB 

lub równoważne 
P 2 

11 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Econic 315/80 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 
lub równoważne 

P 16 

12 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Econic 315/70 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 

lub równoważne 
P 12 

13 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mitsubishi Canter 205/75 R17.5 

Matador FR2 Master 124/122M E C 73 dB 

lub równoważne 
P 4 

14 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Pronar 360/70 R24 

Mitas AC 70 T 122A8/122B 
lub równoważne 

P 2 

15 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Midlum 245/70 R 22.5 

Matador FR2 Master 124/122M E C 73dB 

lub równoważne 
P 2 

16 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Midlum 305/70 R 22.5 

Goodyear KMax S 153L/150M C B 71 dB 

lub równoważne 
P 6 

17 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Midlum 265/70 R 19.5 

Matador Master FR2 124/122M E C 73 dB 
lub równoważne 

P 2 

18 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Scania L250 315/80 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 

lub równoważne 
P 2 

19 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Scania P320 315/80 R 22.5 

Matador FHR4 154/149M C C 74dB 

lub równoważne 
P 20 

20 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Star L84 11R 22.5 

Matador Master FR2 132/130L D C 73 dB 
lub równoważne 

P 2 

21 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Ursus 6.00-16  

Mitas 88A6/80A8 

lub równoważne 
P 2 

22 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Wasa 300 215/75 R17.5 

Matador Master FR2 132/130L D C 73 dB 

lub równoważne 
P 2 

23 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Wasa 300+ 245/70 R17.5 

Matador Master FR2 132/130L D C 73 dB 
lub równoważne 

P 2 

24 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Fuso Canter  205/75 R17.5 

Matador DR Variant 124/122M E C 71 dB 

lub równoważne 
N 4 

25 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
John Deere 5090M 420/85 R 34 

Mitas AC 85 142A8/142B 

lub równoważne 
N 2 

26 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Kubota B2050  31x13.50-15 

Titan Multi Trac C/S 
lub równoważne 

N 2 

27 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  10R 22.5 

Matador DR2 Variant 154/150L E C 71dB 

lub równoważne 
N 4 
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28 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  295/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 

lub równoważne 
N 4 

29 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  315/70 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 
lub równoważne 

N 20 

30 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Atego  315/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 

lub równoważne 
N 16 

31 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Axor 12R 22.5 

Matador Diamond DH1 152/148L E C 71dB 

lub równoważne 
N 4 

32 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Axor 315/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 
lub równoważne 

N 8 

33 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Econic 315/70 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 

lub równoważne 
N 12 

34 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes-Benz Econic 315/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 

lub równoważne 
N 16 

35 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mitsubishi Canter 205/75 R17.5 

Matador DR Variant 124/122M E C 71 dB 
lub równoważne 

N 8 

36 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Pronar   420/85 R38 

Mitas AC 85 144A8/144B 

lub równoważne 
N 2 

37 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Midlum 245/70 R 22.5 

Matador FR2 Master 124/122M E C 73 dB 

lub równoważne 
N 4 

38 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Midlum 265/70 R 19.5 

Matador Variant DR2 124/122M E C 71 dB 
lub równoważne 

N 4 

39 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Midlum 305/70 R 22.5 

Goodyear KMax D 153/150L D C 71 dB 

lub równoważne 
N 12 

40 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Scania L250 315/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 

lub równoważne 
N 4 

41 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Scania L320 315/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 
lub równoważne 

N 4 

42 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Scania P320 315/80 R 22.5 

Matador DHR4 126/124M D C 74dB 

lub równoważne 
N 16 

43 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Star L84 11R 22.5 

Matador DH1 Diamond 148/145L E C 71dB   

lub równoważne 
N 4 

44 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Ursus 14.9-28 

Mitas TD19 130A6/122A8 

lub równoważne 
N 2 

     Razem 278 

b) parametry techniczne opon i wymagania: 

- dla RZUOK: 

 dostawa i montaż opon (tabela nr 1, pozycja 1 i 3) nastąpi w terminie do 30 dni od dnia 

podpisania umowy, 

 szosowo-terenowe, 

 radialne w najwyższej klasie (premium), 

 pneumatyczne, 

 bezdętkowe, 

 całoroczne, 

 wysoka odporność bieżnika na uszkodzenia, szczególnie na przebicia i przecięcia (jakość 

dostarczonego ogumienia musi pozwalać na wielokrotną wulkanizację), 

 przystosowane do pracy w bardzo trudnych warunkach tj. poruszanie się po miękkim i 

grząskim terenie (składowisko odpadów komunalnych), 

 opasanie, osłona oraz pasek z kordu stalowego, 

 wyważanie kół, 

- dla bazy technicznej Saniko: 

 radialne/diagonalne, 

 bezdętkowe, 

 całoroczne, 
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 odporność bieżnika na uszkodzenia, szczególnie na przebicia i przecięcia (jakość 

dostarczonego ogumienia musi pozwalać na wielokrotną wulkanizację), 

 wyważanie kół. 

2) Zadanie nr 2 dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do maszyn budowlanych dla RZUOK: 

a) wykaz opon: 

- zestawienie fabrycznie nowych opon stanowiący przedmiot zamówienia dla RZUOK: 

Tabela nr 3 

Lp. Czynność 
Marka pojazdu, dla którego jest 

przeznaczona 

Rozmiar 

opony 

Oznaczenie opon będących aktualnie 

w użytkowaniu 

Ilość 

sztuk 

1 Dostawa i montaż Komatsu WA 320 20.5 R25 
CAMSO WHL 775R TL L5 

lub równoważne 
4 

2 Sukcesywna dostawa i montaż HSW 520E 17.5 R25 
BRIDGESTONE VSDL TL L5 

lub równoważne 
4 

3 Sukcesywna dostawa i montaż Volvo L40 TP 15.5 R25 
MICHELIN X MINE D2 L5 

lub równoważne 
4 

    Razem 12 

b) parametry techniczne i wymagania: 

- dostawa i montaż opon (tabela nr 3, pozycja 1) nastąpi w terminie do 45 dni od dnia podpisania 

umowy, 

- przemysłowe, 

- radialne o konstrukcji cało-stalowej, 

- bezdętkowe, 

- wysoka odporność bieżnika na uszkodzenia, szczególnie na przebicia, przecięcia i wyrwanie 

elementów bieżnika w kontakcie z potłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami metali, itp. 

(jakość dostarczonego ogumienia musi pozwalać na wielokrotną wulkanizację), 

- zaprojektowane do pracy w bardzo trudnych warunkach tj. kopalnie, złomowisko, składowisko 

odpadów komunalnych, 

- rzeźba bieżnika zapewniająca zarówno przyczepność jak i ochronę na każdym rodzaju podłoża, 

- wzmocnione czoło bieżnika wraz z barkiem i bokiem opony (na całej wysokości), 

- głębokość bieżnika dla opony: 

 15,5 R25 co najmniej 60 mm, 

 17,5 R25 co najmniej 68 mm, 

 20,5 R25 co najmniej 74 mm, 

- skalne w klasie L5, 

- wzór bieżnika typu „LUG”, 

- wymiana oringów uszczelniających na nowe. 

3) Zadanie nr 3 dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do wózków widłowych dla RZUOK: 

a) wykaz opon: 

- zestawienie fabrycznie nowych opon stanowiący przedmiot zamówienia dla RZUOK: 

Tabela nr 4 

Lp. Czynność 
Marka pojazdu, dla którego jest 

przeznaczona 
Rozmiar opony 

Oznaczenie opon będących aktualnie w 

użytkowaniu 

Ilość 

sztuk 

1 
Sukcesywna dostawa 

i montaż 
Toyota 2,5 7.00-12/5.00 

CAMSO Solideal RES 550 magnum 
lub równoważne 

2 

2 
Sukcesywna dostawa 

i montaż 
Toyota 2,5 6.00-9/4.00 

CAMSO Solideal RES 550 magnum 

lub równoważne 
2 

3 
Sukcesywna dostawa 

i montaż 
Toyota 3T 250-15/7.00 

CAMSO Solideal RES 550 magnum 

lub równoważne 
2 

4 
Sukcesywna dostawa 

i montaż 
Toyota 3T 6.50-10/5.00 

CAMSO Solideal RES 550 magnum 
lub równoważne 

2 

    Razem 8 
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b) parametry techniczne i wymagania: 

- super-elastyczne 

- o konstrukcji trójwarstwowej, 

- pełne na felgę typu Quick, 

- głębokość bieżnika dla opony: 

 7.00-12/5.00 co najmniej 60 mm, 

 6.00-9/4.00 co najmniej 50 mm, 

 250-15/7.00 co najmniej 60 mm, 

 6.50-10/5.00 co najmniej 55 mm. 

4) Zadanie nr 4 dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów osobowych dla bazy 

technicznej Saniko: 

a) wykaz opon: 

- zestawienie fabrycznie nowych opon stanowiący przedmiot zamówienia dla bazy technicznej 

Saniko: 

Tabela nr 5 

Lp. Czynność 

Marka pojazdu, dla 

którego jest 

przeznaczona 

Rozmiar 

opony 

Oznaczenie opon będących aktualnie w 

użytkowaniu 

L-letnia 

Z-zimowa 

Ilość 

sztuk 

1 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes Sprinter 205/75 R16 

Goodyear Efficientgrip Cargo 110/108 R C B 70 dB 
lub równoważne 

L 6 

2 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Master 225/65 R16 

Goodyear Efficientgrip Cargo 112/110 T C B 70 dB 

lub równoważne 
L 8 

3 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Skoda Fabia 165/70 R14 

Dunlop Streetresponse 2 81 T C B 68 dB 

lub równoważne 
L 4 

4 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Skoda Octavia 225/50 R17 

Dunlop Sport Maxx RT2 91 Y C A 66 dB 
lub równoważne 

L 4 

5 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Toyota Auris 225/45 R17 

Dunlop Sport Maxx RT 2 XL 91 Y C A 68 dB 

lub równoważne 
L 8 

6 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Toyota Avensis 215/55 R17 

Dunlop Sport Maxx RT 2 XL 98 W C A 68 dB 

lub równoważne 
L 4 

7 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Toyota Hilux 255/70 R15 

Goodyear Wrangler HP 112/110 S C C 72 dB 
lub równoważne 

L 4 

8 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Skoda Fabia 165/70 R14 

Dunlop Winter Response 2 81 T C B 65 dB 

lub równoważne 
Z 4 

9 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Toyota Auris 225/45 R17 

Dunlop Winter Sport 5 MFS 91 H C B 70 dB 

lub równoważne 
Z 8 

10 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Toyota Avensis 215/55 R17 

DunlopWinter Sport 5 MFS 98 V C B 69 dB 
lub równoważne 

Z 4 

11 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Master 225/65 R16 

Goodyear Cargo Ultra Grip 112/110 R E B 73 dB 

lub równoważne 
Z 4 

12 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Renault Master 225/65 R16 

Goodyear Cargo Ultra Grip 2 112/110 R E B 71 dB 

lub równoważne 
Z 4 

13 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Skoda Octavia 225/50 R17 

Dunlop Winter Sport 5 94 H C B 70 dB 
lub równoważne 

Z 4 

14 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Toyota Hilux 255/70 R15 

Goodyear Wrangler HP 112/110 S C C 72 dB 

lub równoważne 
Z 4 

15 
Sukcesywna 

dostawa i montaż 
Mercedes Sprinter 205/75 R16 

Goodyear Efficientgrip Cargo 110/108 R C B 70 dB 

lub równoważne 
Z 6 

     Razem 76 

b) parametry techniczne i wymagania: 

- bezdętkowe, 

- w najwyższej klasie (premium), 

- wyważanie kół. 

3.4. Wymagania dodatkowe dla poszczególnych zadań: 
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1) Zamawiający przewiduje sukcesywne dostawy i montaż opon zgodnie z zapotrzebowaniem 

złożonym przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) dostawy (sukcesywnej) i montażu opon, zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż kół i ogumienia zużytego, 

- montaż ogumienia nowego i kół (w tym wyważanie, wymiana oringów uszczelniających). 

b) świadczenia usługi w zakresie naprawy lub wymiany opon (na wcześniej już dostarczone i 

wymienione opony) za pomocą serwisu mobilnego, zakres obejmuje: 

- dojazd, 

- demontaż koła i ogumienia, 

- naprawę opony (wulkanizacja) i/lub dostawę opony (w przypadku stwierdzenia wady), 

- montaż ogumienia i koła (w tym wyważanie, wymiana oringów uszczelniających). 

c) odbioru i zagospodarowania zdemontowanych starych opon, które zostały wymienione na nowe, 

na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3) Wykonawca w ramach sukcesywnej dostawy i montażu opon zobowiązany jest: 

a) zrealizować zgłoszenie: 

- do 3 dni roboczych, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili 

otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o dostarczeniu i montażu opon, 

- do 24 godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie bazy technicznej Saniko lub stacji 

diagnostycznej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w 

godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od bazy 

technicznej Saniko o dostarczeniu i montażu opon. 

Sukcesywna dostawa i montaż opon może odbywać się również za pomocą serwisu mobilnego. 

4) Wykonawca w ramach serwisu mobilnego zobowiązany jest: 

a) zrealizować zgłoszenie: 

- do 24 godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie RZUOK, tj. od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili 

otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od RZUOK o konieczności naprawy lub 

wymiany opon, 

- do 24 godzin, w dniach i godzinach pracy oraz na terenie bazy technicznej Saniko lub stacji 

diagnostycznej, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w 

godzinach od 6:00 do 14:00 od chwili otrzymania telefonicznej lub e-mailowej informacji od 

bazy technicznej Saniko o konieczności naprawy lub wymiany opon, 

b) udzielić na naprawione ogumienie min. 12 miesięcznej gwarancji (licząc każdorazowo od daty 

wykonania naprawy). 

5) Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia wolnego od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

6) Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na opony wynosi 24 miesiące 

(licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego), z kolei maksymalny okres gwarancji 

jakości na opony wynosi 48 miesięcy. 

7) Produkcja opony nie starsza niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 

8) Zamawiający wymaga, aby cena przedmiotu zamówienia zawarta w Formularzu oferty Wykonawcy 

obejmowała wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w szczególności: koszt 

zakupu nowych opon, koszt kompleksowej wymiany opon, koszt wyważania kół, koszt wymiany 

oringów uszczelniających, koszt robocizny, koszt dojazdu, koszt naprawy opon, koszt 
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zagospodarowania starych, zużytych opon, które Wykonawca wymieni na nowe, koszt gwarancji 

jakości i pozostałe koszty przewidziane w SIWZ. 

9) Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a) karta katalogowa, 

b) świadectwo homologacji, 

c) dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania na terenie UE.. 

10) Zapłata należności nastąpi w drodze faktur częściowych, za każdą zrealizowaną partię przedmiotu 

zamówienia, z uwzględnieniem cen jednostkowych, określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym Załącznik nr 7a, 7b,7c, 7d do SIWZ. Faktury winny być wystawione oddzielnie dla 

RZUOK i bazy technicznej Saniko. 

11) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, wówczas Wykonawca musi przesłać w celu 

akceptacji dane techniczne opon w sposób i w terminie określonym w pkt. 8.9 SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opon o wyższych parametrach (dla całego asortymentu), tzn. 

oznaczenie nośności, prędkości, zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni, hałas 

toczenia, podane parametry należy traktować jako wartość minimalna. 

Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków 

towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 

technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same 

lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem 

towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod 

pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane 

rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze - opisane daną normą lub znakiem - parametry 

techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu 

zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: 

funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, 

komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości 

przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, 

kształt, kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie 

podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca 

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do 

zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (do oferty należy załączyć dokumenty 

potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego, np. 

opisy, karty katalogowe, karty techniczne). Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią 

przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

12) Ogumienie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022). 
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3.5. Brak spełnienia minimalnych wymaganych parametrów technicznych i wymagań spowoduje odrzucenie 

oferty Wykonawcy. 

3.6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

2) Wykonawca lub podwykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wykonującą 

czynności w zakresie realizacji zamówienia przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, 

zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

* art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem 

oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem”. 

3.7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

1) Demontaż koła i ogumienia zużytego. 

2) Montaż ogumienia nowego i kół. 

3) Wyważanie kół. 

4) Wymiana oringów uszczelniających. 

5) Naprawa opon. 

3.8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w pkt. 3.7 

SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny. 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

3.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 3.7 

SIWZ: 

1) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazane, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. adresów, PESEL 
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pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

5) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3.10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3.7 SWIZ, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej we wzorach umów. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w pkt. 3.7 SWIZ. 

3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

3.12. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 
 

Kod CPV Nazwa 

34350000-5 Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 

34351100-3 Opony do pojazdów silnikowych 

34352000-9 Opony do pojazdów wysokowydajnych 

34352100-0 Opony do pojazdów ciężarowych 

50116500-6 Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania 
 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie 24 

miesięcy od daty podpisania umowy lub do momentu wybrania całej ilości opon określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie wybrania wszystkich opon w powyższym 

terminie, termin ten może ulec przesunięciu maksymalnie do 6 miesięcy. 
 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie 

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

jest krótszy, w tym okresie zrealizował: 

- w zakresie Zadania Nr 1 (opony do samochodów ciężarowych) min. 2 dostawy nowych opon 

wraz z usługą montażu o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto, 
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- w zakresie Zadania Nr 2 (opony do maszyn budowlanych) min. 2 dostawy nowych opon wraz 

z usługą montażu o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, 

- w zakresie Zadania Nr 3 (opony do wózków widłowych) min. 2 dostawy nowych opon wraz z 

usługą montażu o łącznej wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto, 

- w zakresie Zadania Nr 4 (opony do samochodów osobowych) min. 2 dostawy nowych opon 

wraz z usługą montażu o łącznej wartości nie mniejszej niż 35.000,00 zł brutto. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy 

zostały wykonane należycie. 

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń i 

pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu z podmiotami, 

na które Wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 

1) w przypadkach określonych w pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. c) SIWZ, jeden z Wykonawców lub podmiotów 

udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego 

- argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 

r. [sygn. akt: KIO 1495/14]). 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż: 

1) „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 5.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 

wskazywać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

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

zamówienia publicznego, 

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

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty (zgodnie ze stanowiskiem UZP, 

wyrażonym w odpowiedzi na pytanie: „Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać 

załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też powinno zostać 

złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?”: „(…) konieczne jest złożenie 

przez Wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

zobowiązania podmiotu trzeciego)”. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
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3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp i w rozdziale 6 SIWZ. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji, której te zdolności 

są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

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

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

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

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

dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.1 

SIWZ. 
 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). 

2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych. 

3) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

4) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca 
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dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

7.1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 

SIWZ. 

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

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

pkt. 7.1 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe 

informacje zamieszcza w swoim oświadczeniu jedynie pełnomocnik (lider) Wykonawców. 

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

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

7.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

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

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

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

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 
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c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

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

d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt. 7.6 ppkt. 1 lit. d-f SIWZ, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

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

dokumentów wymienionych w pkt. 7.6 ppkt. 1 SIWZ. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6 ppkt. 1 lit. a-c SIWZ, składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że: 

− nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

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

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu; 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

w pkt. 7.6 ppkt. 1 lit. a SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed 

upływem tego terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. 

c) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

4) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz wykonanych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 
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należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

- oświadczenie Wykonawcy, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, 

zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. c) SIWZ (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

b) zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp do oddania  

do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ - jeśli dotyczy. 

7.7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmienionym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 16 października 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może zażądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7.8. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż te, o których mowa w pkt. 7.7 SIWZ, 

składane są w oryginale. 

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

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

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

7.11. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

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

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmienionego Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

7.12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1 SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

7.13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7 SIWZ sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.14. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie 

określać zakres umocowania. 
 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 
 

8.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

8.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
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i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których prawodawca przewidział wyłącznie 

formę pisemną. 

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. 

Komunalna 4, 87-800 Włocławek. 

8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: saniko@saniko.com.pl, a faksem na nr (54) 412 18 04. 

8.6. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty elektronicznej lub 

numer faksu podany w ofercie. 

8.7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w 

formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

8.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

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

w pkt. 8.9 SIWZ. 

8.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

8.12. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 700 do 1500. 

8.13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Kierownik Biura Zarządu - Violetta Sartanowicz, 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - Katarzyna Wydra, 

Referent ds. Zamówień Publicznych - Rafał Kinasiewicz. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż 

wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 
 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert: 

1) Zadanie nr 1 w wysokości: 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100). 

2) Zadanie nr 2 w wysokości: 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100). 

3) Zadanie nr 3 w wysokości: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 

4) Zadanie nr 4 w wysokości: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100). 

9.2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

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

9.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego nr 84 1540 

1069 2001 8700 2743 0001 podając tytuł na przelewie: 

1) Wadium na Zadanie nr 1 Nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19 

2) Wadium na Zadanie nr 2 Nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19 

3) Wadium na Zadanie nr 3 Nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19 

4) Wadium na Zadanie nr 4 Nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19 

9.4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 9.2 ppkt. 2-5 powinno jako beneficjenta 

wskazywać: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-

800 Włocławek. 

9.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.3 SIWZ, przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

9.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;  

2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 

oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą. 

9.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego  

w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

9.8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt 9.2 ppkt. 2-5, 

w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa 

on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 

(argumentacja na pod-stawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 7 lipca 2017 

r., KIO 1222/17; KIO 1224/17), z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu 

konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie 

wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: IV CSK 86/17). 

9.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

9.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 

Rozdział X. Termin związania z ofertą. 
 

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
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Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów 

załączonych do oferty, (jeśli dotyczy). 

3) Oświadczenia wymienione w pkt. 7.1-7.4 SIWZ, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ lub napisana na komputerze w formie odpowiadającej przywołanemu 

powyżej drukowi. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia, (jeśli dotyczy). 

5) wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 7a i/lub 7b i/lub 7c i/lub 7d do SIWZ. 

6) dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem 9 SIWZ. 

11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11.10. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz 

oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

na kopercie należy dopisać: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: 

„Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków 

widłowych i maszyn budowalnych dla PGK Saniko sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na 

cztery zadania” 

Nie otwierać przed dniem 02.08.2019 r. godz. 1015. 

11.11. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej, a ponadto 

opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zmawiający nie bierze odpowiedzialności za 

skutki braku zachowania powyższych warunków. 

11.12. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
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11.13. W przypadku składania ofert na prowadzone postępowanie przez osoby fizyczne, należy w formularzu 

ofertowym podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy, a także adres wykonywania 

działalności przez Wykonawcę. 

11.14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

11.16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11.17. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 

90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, 

jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

11.20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 

trybie przewidzianym w pkt. 8.9 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4 w Sekretariacie - do dnia 

02.08.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 11.10 SIWZ. 

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

12.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 12.1 SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - salka konferencyjna, w dniu 02.08.2019 r.,  

o godzinie 1015. 



 Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.12/17/04/19 

Strona 20 z 27 

 

12.5. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.saniko.com.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

ofertach. 
 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 
 

13.1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie 

prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13.2. Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę oferty. 

13.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, w szczególności: koszt zakupu nowych opon, koszt 

kompleksowej wymiany opon, koszt wyważania kół, koszt wymiany oringów uszczelniających, koszt 

robocizny, koszt dojazdu, koszt naprawy opon, koszt zagospodarowania starych, zużytych opon, które 

Wykonawca wymieni na nowe, koszt gwarancji jakości i pozostałe koszty przewidziane w SIWZ, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

13.4. Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji przez cały zakres trwania umowy. 

13.5. Cenę oferty należy podać cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać 

wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 

13.6. Podając ceny, końcówki poniżej 0,005 PLN  pomija się, a końcówki 0,005 PLN i wyższe, zaokrągla 

się do 0,01 PLN. 

13.7. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 

13.8. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z 

przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ 

na cenę zamówienia. 

13.9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

13.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

13.11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

14.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): 

5) Całkowita cena brutto (C) - waga 83% - 83 pkt., odpowiednio w ramach danego Zadania, 
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6) Okres gwarancja jakości (G) - waga 5% - 5 pkt., odpowiednio w ramach danego Zadania, 

7) Czas reakcji (T) - waga 12% - 12 pkt., odpowiednio w ramach danego Zadania. 

14.2. Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Kryterium „Całkowita cena brutto” (C) 

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w 

„Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 83 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 

zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 

𝐶 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜
 𝑥 83 

gdzie: 

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „Całkowita cena brutto”, 

Cn - najniższa całkowita cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert, 

Co - całkowita cena brutto ocenianej oferty. 

2) Kryterium „Okres gwarancji jakości” (G) 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości oferty podany przez 

Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 5 otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości (również w przypadku zaproponowania dłuższego 

okresu gwarancji niż 48 miesięcy). Liczba punktów jaką Wykonawcy mogą uzyskać zostanie 

przyznana zgodnie z poniższą punktacją: 

- 48 miesięcy, G = 5 pkt 

- 36 miesięcy, G = 3 pkt 

- 24 miesiące, G = 0 pkt 

Zamawiający informuje, że w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 

jakości krótszego niż 24 miesiące, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 48 miesięcy. 

3) Kryterium „Czas reakcji” (T) 

W powyższym kryterium oceniany będzie czas reakcji podany przez Wykonawcę w „Formularzu 

oferty” dotyczący czasu reakcji na sukcesywną dostawę i montaż opon oraz czasu reakcji na 

naprawę lub wymianę opon. Maksymalną ilość punktów tj. 12 otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najkrótszy czas reakcji. Liczba punktów jaką Wykonawcy mogą uzyskać zostanie 

przyznana zgodnie z poniższą punktacją: 

a) Zadanie nr 1 fabrycznie nowe opony do samochodów ciężarowych 

Czas reakcji na sukcesywną 

dostawę i montaż opon Punkty 

Czas reakcji na naprawę lub 

wymianę opon Punkty 
RZUOK RZUOK 

do 1 dnia roboczego T = 3,00 pkt do 6 godzin T = 3,00 pkt 

do 2 dni roboczych T = 1,50 pkt do 12 godzin T = 1,50 pkt 

do 3 dni roboczych T = 0,00 pkt do 24 godzin T = 0,00 pkt 
 

Czas reakcji na sukcesywną 

dostawę i montaż opon Punkty 

Czas reakcji na naprawę lub 

wymianę opon Punkty 
baza techniczna Saniko baza techniczna Saniko 

do 6 godzin T = 3,00 pkt do 6 godzin T = 3,00 pkt 

do 12 godzin T = 1,50 pkt do 12 godzin T = 1,50 pkt 

do 24 godzin T = 0,00 pkt do 24 godzin T = 0,00 pkt 
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b) Zadanie nr 2 fabrycznie nowe opony do maszyn budowlanych 

Czas reakcji na sukcesywną 

dostawę i montaż opon Punkty 

Czas reakcji na naprawę lub 

wymianę opon Punkty 
RZUOK RZUOK 

do 1 dnia roboczego T = 6,00 pkt do 6 godzin T = 6,00 pkt 

do 2 dni roboczych T = 3,00 pkt do 12 godzin T = 3,00 pkt 

do 3 dni roboczych T = 0,00 pkt do 24 godzin T = 0,00 pkt 
 

c) Zadanie nr 3 fabrycznie nowe opony do wózków widłowych 

Czas reakcji na sukcesywną 

dostawę i montaż opon Punkty 

Czas reakcji na naprawę lub 

wymianę opon Punkty 
RZUOK RZUOK 

do 1 dnia roboczego T = 6,00 pkt do 6 godzin T = 6,00 pkt 

do 2 dni roboczych T = 3,00 pkt do 12 godzin T = 3,00 pkt 

do 3 dni roboczych T = 0,00 pkt do 24 godzin T = 0,00 pkt 
 

d) Zadanie nr 4 fabrycznie nowe opony do samochodów osobowych 

Czas reakcji na sukcesywną 

dostawę i montaż opon Punkty 

Czas reakcji na naprawę lub 

wymianę opon Punkty 
baza techniczna Saniko baza techniczna Saniko 

do 6 godzin T = 6,00 pkt do 6 godzin T = 6,00 pkt 

do 12 godzin T = 3,00 pkt do 12 godzin T = 3,00 pkt 

do 24 godzin T = 0,00 pkt do 24 godzin T = 0,00 pkt 
 

Zamawiający informuje, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę czasu reakcji na 

sukcesywną dostawę i montaż opon dłuższego niż 3 dni robocze oraz czasu reakcji na naprawę lub 

wymianę opon dłuższego niż 24 godziny, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

14.3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny 

punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie 

według wzoru: 

𝐿𝑝 = 𝐶 + 𝐺 + 𝑇 

gdzie: 

Lp - łączna liczba punktów przyznana ofercie, odpowiednio w ramach danego Zadania, 

C - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Całkowita cena brutto”, 

G - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres gwarancja jakości”, 

T - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Czas reakcji”. 

14.4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach 

oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, odpowiednio w ramach danego Zadania. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 

14.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą 

liczbę punktów, zgodnie z zasadą określoną w pkt. 14.2 SIWZ oraz który wykaże spełnienie warunków 

udziału oraz brak podstaw wykluczenia w niniejszym postępowaniu. 

14.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

14.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
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Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny  zostać dopełnione po wyborze oferty w 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu 

dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając 

zapisy zawarte w SIWZ. 

15.2. 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. 

15.3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

15.4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie miało formy pieniężnej, Wykonawca 

uzgodni, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy, w jaki sposób zrealizuje zapis umowy 

dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia. 

15.6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

15.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

16.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

16.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej 

wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed 

jej podpisaniem. 

16.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001 podając w tytule przelewu: 

„Zabezpieczenie na Zadanie nr 1 nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19”. 

„Zabezpieczenie na Zadanie nr 2 nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19”. 

„Zabezpieczenie na Zadanie nr 3 nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19”. 

„Zabezpieczenie na Zadanie nr 4 nr sprawy BZ/ZP.12/17/04/19”. 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

16.4. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt. 16.3 ppkt. 1 SIWZ. 

2) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

16.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienie i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 

30% wysokości zabezpieczenia. 

3) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie 

później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 

16.6. W przypadku jeśli dokument ustanawiający zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w pkt. 

16.3 ppkt. 1 SIWZ, zostanie sporządzony w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

zabezpieczenie wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

16.7. Zaliczka na poczet wykonania zobowiązania: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w prawie zamówienia publicznego na 

takich warunkach. 
 

17.1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi Załącznik nr 3a i/lub 3b i/lub 

3c i/lub 3d do SIWZ. 

17.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach określonych 

w projektach umów. 
 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp w dziale VI. 
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18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 
 

Nie dotyczy. 
 

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub 

dopuszcza ich składanie. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
 

22.1. Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję podany został w rozdziale I 

SIWZ. 

22.2. Adres strony internetowej podany został w rozdziale I SIWZ. 
 

Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

23.2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu bądź w innych 

dokumentach składanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania lub przed zawarciem umowy 

podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego 

Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty 

ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 
 

Rozdział XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w 

ustawie Pzp. 
 

Rozdział XXVI. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

Rozdział XXVII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
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Rozdział XXVIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych  lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. ustawy Pzp. 
 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
 

Rozdział XXIX. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną 

liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
 

29.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

29.2. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia, tj. 

na Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2 i/lub Zadanie nr 3 i/lub Zadanie nr 4. 
 

Rozdział XXX. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom. 
 

30.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) 

podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert. Zamawiający zaleca podanie kwoty lub 

procentowego udziału zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy w 

stosunku do całości zamówienia. 

30.2. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

podwykonawstwa części zamówienia. 
 

Rozdział XXXI. Ochrona danych osobowych. 
 

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: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

„Saniko” Sp. z o.o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, tel. 54/412 18 05,  

e-mail: saniko@saniko.com.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

„Saniko” Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@saniko.com.pl oraz pisemnie na adres 

administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowy postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) 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. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

c) 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**; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) 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. 
 

* 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 zamówienia publicznego oraz 

jego załączników. 

** 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. 

 

Rozdział XXXII. Wykaz załączników. 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 
1 Załącznik nr 1 Formularz oferty 

2 Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu oraz 

spełnieniu warunków w postępowaniu 

3 Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d Projekt umowy 

4 Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

5 Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu 

6 Załącznik nr 6 Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b 

ustawy Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

(jeżeli dotyczy) 

7 Załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d  Formularz cenowy/wymogi jakościowe i techniczne 

 


