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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 przekracza równowartość 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 zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów dla Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku, zwanego w dalej „baza techniczna Saniko”, 

z podziałem na dwa zadania: 

Zadanie nr 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego, samowyładowczego, 

oplandekowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t., w ilości 1 szt., zwanego dalej „pojazdem 

skrzyniowym”. 

Zadanie nr 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanego w formie leasingu operacyjnego fabrycznie 

nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka, bezpylna z zabudową dwukomorową, przeznaczoną 

do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami 

zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami, z funkcją kompaktującą, na 

podwoziu trzyosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3, przystosowana do opróżniania 

pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l, w ilości 1 szt., zwanego dalej „śmieciarką dwukomorową”. 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Zadanie nr 1 - pojazd skrzyniowy: 

a) dane techniczne: 

Tabela nr 1 

Lp. Opis 
  

1 Rok produkcji: min. 2019 
  

2 Silnik: 

 - pojemność skokowa: 2 200 ÷ 2 300 

 - moc: 160 ÷ 180 KM 

 - moment obrotowy: min. 300 Nm 

 - rodzaj paliwa: olej napędowy 

 - skrzynia biegów: manualna 6-cio przekładniowa 

 - prędkość maksymalna: ograniczona do 100 km/h 
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 - norma emisji spalin: min. EURO 6 
  

3 Wymiary zewnętrzne pojazdu skrzyniowego: 

 - długość/szerokość (bez lusterek)/wysokość: 5 640 mm/2 070 mm/2 265 mm ± 5% 

 - rozstaw osi: min. 3 650 mm 

 - promień skrętu (między krawężnikami): max. 13,6 m 

 - prześwit: min. 165 mm 
  

4 Skrzynia samowyładowcza: 

 - wymiary wewnętrzne, długość/szerokość/wysokość: 3 600 mm/2 050 mm/1 750 mm ± 5% 

 - rama pośrednia stalowa, cynkowana ogniowo 

 - podłoga laminowana, antypoślizgowa o grubości: min. 15 mm 

 - burty boczne aluminiowe o wysokości: min. 400 mm 

 - boczne aluminiowe listwy przeciw wjazdowe (rowerowe) 

 - błotniki plastikowe 

 - oświetlenie boczne obrysowe 

 - stelaż pod plandekę stalowy, cynkowany, ożebrowanie z desek, wzmocnienie tylnej części skrzyni 

 - tylna ściana skrzyni oraz boki skrzyni wzmocnione płytą/sklejką o grubości min. 12 mm i obite 

 materiałem nisko-ścieralnym (blacha) do wysokości min. ¾ zabudowy 

 - plandeka koloru niebieskiego RAL 510 z naciąganiem gumowym 

 - wywrotka jednostronna (tył) - siłownik elektryczny 
  

5 Zawieszenie: 

 - zawieszenie przednie typu McPherson 

 - napęd na przednie koła 

 - zawieszenie tylne na resorze piórowym 

 - rozmiar kół: 16” + kołpaki 

 - metalowa osłona pod silnikiem 
  

6 Kabina: 

 - ilość miejsc: 3 

 - kolor: biały 

 - 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów 

 - fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości oparcia i lędźwiową 

 - komputer pokładowy 

 - wyświetlanie komunikatów w języku polskim 

 - regulacja ustawienia świateł 

 - kanapa ze składanym oparciem i schowkiem w siedzisku 

 - poduszka powietrzna kierowcy 

 - podnoszony łokietnik 

 - tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze 

 - pokrowce na siedzenia w ciemnym kolorze 

 - elektrycznie podnoszone przednie szyby 

 - elektryczne sterowanie lusterek zewnętrznych 

 - lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach wraz z kierunkowskazami 

 - ogrzewane zewnętrzne lusterka 

 - ogrzewanie/wentylacja 

 - manualna klimatyzacja 

 - wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 - radio z MP3/USB 

 - wysuwany uchwyt na dokumenty w desce rozdzielczej 

 - centralny zamek z pilotem 

 - wyłożenia przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną 
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7 Lampy ostrzegawcze: 

 - lampa ostrzegawcza ledowa „belka” (pomarańczowa - środkowy panel biały), zamontowana na kabinie 

 - lampa ostrzegawcza (pomarańczowa - kogut) zamontowana z tyłu skrzyni samowyładowczej po lewej 

   stronie na wysokości ¾ wysokości skrzyni 

 - włącznik/wyłącznik lamp ostrzegawczych zamontowany na desce rozdzielczej 

 - instalacja elektryczna do w/w lamp położona w sposób niewidoczny i zabezpieczona przed czynnikami 

   zewnętrznymi 
  

8 Zbiornik paliwa: 80 ÷ 100 litrów, zamykany na klucz 
  

9 Wyposażenie dodatkowe: 

 - koło zapasowe 

 - gniazdo 12V do podłączenia radiotelefonu 

 - klin pod koła 

 - podnośnik samochodowy hydrauliczny 

 - gaśnica 

 - trójkąt ostrzegawczy z lampą 

 - apteczka 

 - zestaw narzędzi 

 - fabryczny komplet kluczy 
 

b) wymagania dodatkowe: 

- pojazd skrzyniowy musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani 

pierwszego urządzenia z serii; 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji na pojazd skrzyniowy będący 

przedmiotem niniejszego zamówienia na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów liczone od 

daty bezusterkowego odbioru pojazdu skrzyniowego, potwierdzone protokołem zdawczo-

odbiorczym; 

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest zapewnić bezpłatne przeglądy 

gwarancyjne pojazdu skrzyniowego, które będą odbywały się: 

 na terenie bazy technicznej Saniko, i/lub 

 w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej 

Saniko. Zamawiający sam dostarczy pojazd skrzyniowy do serwisu Wykonawcy. 

- w ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich 

wykonaniem, w szczególności: koszty robocizny, wymiany materiałów, uzupełnienia płynów i 

smarów, koszt dojazdu serwisu do bazy technicznej Saniko i inne koszty; 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

reagujący w ciągu 24h (czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do pojazdu skrzyniowego) 

liczone od daty otrzymania zgłoszenia, który będzie odbywał się: 

 na terenie bazy technicznej Saniko, i/lub 

 w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej 

Saniko. Zamawiający sam dostarczy pojazd skrzyniowy do serwisu Wykonawcy. 

Zgłoszenia będą dokonywane e-mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenie dokonane telefonicznie 

wymaga niezwłocznego potwierdzenia drogą e-mailową. 

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych; 

- Wykonawca zapewnia, że w dniu dostawy pojazdu skrzyniowego do bazy technicznej Saniko, 

przeszkoli nieodpłatnie wyznaczonych pracowników w zakresie użytkowania, obsługi, 

konserwacji i eksploatacji dostarczonego pojazdu skrzyniowego; 

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do bazy technicznej Saniko, 

zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4; 
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- w dniu dostawy pojazdu skrzyniowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty: 

 dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu skrzyniowego, 

 instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu skrzyniowego w języku polskim, 

 katalog części zamiennych (preferowany język polski), 

 kartę gwarancyjną, 

 harmonogram przeglądów pojazdu skrzyniowego. 

c) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych pojazdu 

skrzyniowego będącego przedmiotem zamówienia, załączy do oferty formularz stanowiący 

Załącznik nr 9a do SIWZ „Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu 

skrzyniowego, samowyładowczego, oplandekowanego”. Brak spełnienia minimalnych 

wymaganych parametrów technicznych i wymagań spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

2) Zadanie nr 2 - śmieciarka dwukomorowa: 

a) dane techniczne podwozia i zabudowy: 

Tabela nr 2 

Lp. Opis 
  

I PODWOZIE 
  

1 Rok produkcji: min. 2019 
  

2 Podwozie przeznaczone pod zabudowę śmieciarki 
  

3 Podwozie trzyosiowe 6 x 2 x 4, drugo oś napędowa, trzecia skrętna podnoszona 
  

4 Silnik 

 - turbodoładowany, wysokoprężny 

 - moc min.: 310 KM 

 - moment obrotowy: min. 1 600 Nm 

 - rodzaj paliwa: olej napędowy 

 - pojemność silnika: min. 9 l max. 10 l 

 - urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika (tempomat) 

 - elektroniczny ogranicznik prędkości: do 89 km/h 

 - włącznik ograniczający prędkość pojazdu 30km/h i blokowanie jazdy do tyłu przy włączonej przystawce 

 - norma emisji spalin: min. EURO 6 
  

5 Skrzynia biegów 

 
- min. 12-biegowa automatyczna, wyposażona w bieg pełzający, umożliwiający manewrowanie z małymi 

prędkościami 

 - wyposażony w przystawkę odbioru mocy „odsilnikową” 

 - sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego 
  

6 Osie 

 - rozstaw osi: min. 3 800 mm max. 4 000 mm 

 - oś przednia o nośności min. 8 t 

 - oś tylna - napędowa o nośności min. 12 t 

 - blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego 

 - trzecia oś wleczona, kierowana hydraulicznie, podnoszona 

 - zawieszenie pneumatyczne tylnej osi 2-miechowe 

 - dopuszczalny nacisk zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 - awaryjne podnoszenie trzeciej osi w trudnym terenie 
  

7 Ogumienie 315/80 R 22,5 w klasie „Premium” (tył szosowo-terenowe) 
  

8 Felgi stalowe 
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9 Układ hamulcowy 

 - hamulec silnikowy 

 - układ hamulcowy 2-obwodowy - hamulce pneumatyczne 

 - hamulce tarczowe na wszystkich osiach 

 - system przeciwblokujący (ABS) 

 - autokorekcja luzu między klockiem a tarczą hamulcową 

 - osuszacz sprężonego powietrza 

 - hamulec przystankowy 
  

10 Kabina 

 - kabina kierowcy trzyosobowa (1+1+1) 

 - długość kabiny min. 1350 mm, przestrzeń za fotelami kierowcy i pasażera min. 250 mm 

 - wyposażona w klimatyzację fabryczną 

 - pneumatyczny fotel kierowcy z regulacją ustawienia 

 - statyczne fotele pasażera 

 - regulowana kolumna kierownicy 

 - szyby atermiczne 

 - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera 

 - lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie regulowane 

 - lusterko zewnętrzne z przodu kabiny kierowcy 

 - dodatkowe lusterka, tzw. rampowe 

 - światła przeciwmgielne 

 - radioodtwarzacz MP3/USB 

 - tylna ściana kabiny bez okien 

 - wskaźnik temperatury zewnętrznej 

 - tachograf cyfrowy (po kalibracji - gotowy do pracy) 

 - immobilizer z transponderem 

 - komplet dywaników podłogowych, gumowych 

 - pokrowce na siedzenia 
  

11 Układ kierowniczy 

 - kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo 

 - lewostronny ze wspomaganiem do ruchu prawostronnego 
  

12 Malowanie 

 - kabina - kolor biały 

 - podwozie - kolor szary 
  

13 Wyposażenie dodatkowe: 

 
- instalacja systemu nadzoru pracy pojazdu Xtrack Komunal - urządzenia monitorujące muszą posiadać co 

najmniej poniższe funkcjonalności i być kompatybilne z działającym u Zamawiającego systemem XTrack: 

  trasy przejazdów (punkty zapisywane z dokładnością do 4m) 

  prędkość i kierunek jazdy 

  informacja o stanie pracy silnika pojazdu 

  czasów i miejsc postojów 

  monitorowanie sygnałów z dodatkowych urządzeń zainstalowanych na pojeździe/maszynie: 

  włączanie i wyłączanie przystawki hydraulicznej 

  otwarcie odwłoka 

  uruchomienie zasypu 

 
 monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku (zbiornikach) paliwa (z wykorzystaniem pływaka 

zainstalowanego fabrycznie w pojeździe, lub sieci CAN) 

  możliwość nieprzerwanej rejestracji danych eksploatacyjnych pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS 

  możliwość identyfikacji kierowców i pasażerów 
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 niewielkich rozmiarów osobisty identyfikator kierowcy będący również nośnikiem danych, przy 

każdorazowym umieszczeniu w rejestratorze zgrywana ma być pełna kopia danych z rejestratora 

 
 zapewniona funkcjonalność offline - każdy rejestrator ma możliwość odczytu przez nośnik danych 

kierowcy 

 
 możliwość odczytu danych z osobistych identyfikatorów kierowców przez przystosowane do tego czytniki 

(poprzez USB - działające z komputerami z systemem Windows XP/lub nowszy) 

  możliwość współpracy z operatorem i kartami SIM Klienta 

 
 możliwość konfiguracji (przez Klienta) gęstości rejestracji danych zależnego od czasu oraz dystansu 

oddzielnie dla postojów i jazd 

 
 możliwość rejestracji definiowanych przez Klienta (dla każdego pojazdu oddzielnie)  komunikatów które 

wysyłają kierowcy (minimum 10 komunikatów) 

  możliwość rozbudowy systemu o system wagowy z podziałem na komory oraz identyfikacji pojemników 

 - instalacja z przetwornicą 24V/12V-10A do podłączenia radiotelefonu i systemu GPS 

 - lampa ostrzegawcza na kabinie - długa (wykonanie napisu na lampie po stronie Zamawiającego) 

 - boczne belki przeciw wjazdowe/rowerowe 

 - zbiornik paliwa o pojemności: min. 200 l, stalowy z zamykanym korkiem wlewu 

 - zbiornik płynu AdBlue o pojemności: min.40 l z zamykanym korkiem wlewu 

 - tłumik poziomy 

 - układ wydechowy poziomy 

 - osłona boczna podwozia 

 - system obsługi i diagnozy pojazdu 

 - akumulatory 2x12V/min. 180 Ah 

 - układ elektryczny do zabudowy obcej 

 - parametryzowany moduł elektroniczny do przystawki mocy do sieci CAN 

 - oświetlenie pojazdu zgodne z przepisami ruchu drogowego, obowiązującymi dla danego typu pojazdu 

 
- komunikaty i wyświetlacz komputera pokładowego w języku polskim z funkcją bieżącej oceny stylu jazdy 

kierowcy 

 - 2 fabryczne komplety kluczy do stacyjki 

 - komplet narzędzi 

 - koło zapasowe 

 - podnośnik teleskopowy 

 - 2 kliny pod koła 

 - 2 gaśnice 

 - trójkąt ostrzegawczy 

 - apteczka 
  

II ZABUDOWA 

 - rok produkcji: min. 2019 

 - zabudowa dwukomorowa, pojemność komór: min. 12÷13 m3 i 7÷8 m3 

 - łączna pojemność komór: min. 20 m3 

 - dwa oddzielne niezależne urządzenia zasypowe 

 - dwa oddzielne, niezależnie pracujące odwłoki 

 - korpus skrzyni ładunkowej podzielony przegrodą wzdłuż w proporcji: min. 60÷65/40÷35 

 - program wykrywający usterki z wizualizacją 

 - regulowany system blokowania odwłoka 

 - uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią 

 - czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej 

 - prowadnice płyty wypychającej umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej 

 - siłowniki z tłoczyskami skierowanymi do góry (w kierunku dachu) 

 - łożyska bezsmarowe 

 - system: kamera z monitorem kolorowym 7” 

 - spoiny ciągłe na ścianach bocznych odwłoka i skrzyni 

 - panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy 

 - urządzenie z możliwością pracy w pojedynczym cyklu 
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 - urządzenie posiadające znak CE 

 - światła zgodne z lokalnymi przepisami 

 - zamontowane osłony boczne anty rowerowe 

 - światła robocze w i na zewnątrz odwłoka 

 - dwa światła ostrzegawcze rotacyjne „koguty” 

 
- wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120÷1100 l na lewej stronie i dla pojemników 120÷370 l na 

prawej stroje 

 - automatyczny uchwyt pojemników na obu wrzutnikach 

 - obydwa wrzutniki obsługiwane z tej samej strony 

 - grzebień wrzutnika dla pojemników MGB 

 - wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki 

 - wanny odwłoków wykonane z blachy Hardox 

 - światła błyskowe zamontowane na odwłoku 

 - światło wsteczne LED na odwłoku 

 - dodatkowe światło robocze LED montowane na ścianach odwłoka 

 - osłona zabezpieczająca światło ostrzegawcze „kogut” 

 - wzmocnienie podłogi skrzyni min. 6 mm 

 - zamocowanie na miotłę i łopatę na skrzyni, z prawej strony 

 - drzwi inspekcyjne w ścianie bocznej skrzyni, po prawej stronie 

 - stopki dla ładowaczy wraz czujnikami 

 
- pojemniki na worki do selektywnej zbiórki odpadów zamontowane z tyłu zabudowy po obu stronach na 

wysokości umożliwiającej swobodny dostęp operatorów 

 - zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze białym 
 

b) wymagania dodatkowe: 

- śmieciarka dwukomorowa musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani 

pierwszego urządzenia z serii, 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji na śmieciarkę dwukomorową 

będącą przedmiotem niniejszego zamówienia na okres 24 miesięcy bez limitu kilometrów 

liczone od daty bezusterkowego odbioru śmieciarki dwukomorowej, potwierdzone protokołem 

zdawczo-odbiorczym, 

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest zapewnić bezpłatne przeglądy 

gwarancyjne śmieciarki dwukomorowej, które będą odbywały się: 

 na terenie bazy technicznej Saniko, i/lub 

 w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej 

Saniko. Zamawiający sam dostarczy śmieciarkę dwukomorową do serwisu Wykonawcy. 

- w ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich 

wykonaniem, w szczególności: koszty robocizny, wymiany materiałów, uzupełnienia płynów i 

smarów, koszt dojazdu serwisu do bazy technicznej Saniko i inne koszty; 

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

dla dostarczonego podwozia i zabudowy, reagujący w ciągu 48h w dni robocze (za czas reakcji 

należy przyjąć przyjazd serwisu do podwozia i/lub zabudowy) liczone od daty otrzymania 

zgłoszenia, który będzie odbywał się: 

 na terenie bazy technicznej Saniko, i/lub 

 w serwisie wskazanym przez Wykonawcę oddalonym do 50 km od bazy technicznej 

Saniko. Zamawiający sam dostarczy śmieciarkę dwukomorową do serwisu Wykonawcy. 

Zgłoszenia będą dokonywane e-mailowo lub telefonicznie. Zgłoszenie dokonane telefonicznie 

wymaga niezwłocznego potwierdzenia drogą e-mailową. 

- śmieciarka dwukomorowa kompletna po zabudowie spełniająca normy CE, 

- wady/awarii/usterki śmieciarki dwukomorowej, których naprawa gwarancyjna będzie dłuższa 

niż 14 dni roboczych, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 
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wady/awarii/usterki Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie jednak nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych, liczonych od upływu powyższego terminu, dostarczyć 

nieodpłatnie, sprawną technicznie zastępczą śmieciarkę dwukomorową do bazy technicznej 

Saniko; 

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych; 

- Wykonawca zapewnia, że w dniu dostawy śmieciarki dwukomorowej do bazy technicznej 

Saniko, przeszkoli nieodpłatnie wyznaczonych pracowników w zakresie użytkowania, obsługi, 

konserwacji i eksploatacji dostarczonej śmieciarki dwukomorowej; 

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do bazy technicznej Saniko, 

zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4; 

- w dniu dostawy śmieciarki dwukomorowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w 

dokumenty: 

 dowód rejestracyjny śmieciarki dwukomorowej, 

 książkę serwisową i instrukcję bezpiecznej obsługi podwozia i zabudowy w języku 

polskim, 

 katalog części zamiennych (preferowany język polski), 

 deklarację zgodności (CE) w języku polskim, 

 kartę gwarancyjną dla podwozia i zabudowy, 

 harmonogram przeglądów podwozia i zabudowy, 

 upoważnienie do korzystania z pojazdu na cały okres leasingu. 

c) Wykonawca po wykupie końcowym przekaże Zamawiającemu homologację na śmieciarkę 

dwukomorową wydaną przez uprawnione do tego instytucje oraz kartę pojazdu oraz inne 

dokumenty niezbędne do użytkowania śmieciarki dwukomorowej. 

d) Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych śmieciarki 

dwukomorowej będącej przedmiotem zamówienia, załączy do oferty formularz stanowiący 

Załącznik nr 9b do SIWZ „Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowej śmieciarki z 

zabudową dwukomorową”. Brak spełnienia minimalnych wymaganych parametrów 

technicznych i wymagań spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

e) warunki leasingu: 

- opłata wstępna: 30%, 

- okres leasingu: 36 miesięcy, 

- wykup końcowy: 1%, 

- waluta leasingu: PLN, 

- prawo wykupu przedmiotu leasingu, 

- spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych w oparciu o stałą stopę procentową w 

całym okresie obowiązywania umowy tj. przez okres 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu 

leasingu, 

- nie obowiązuje limit kilometrów, 

- raty leasingowe będą zawierać koszt fabrycznie nowego pojazdu, koszty rejestracji pojazdu, 

koszty gwarancji, koszty serwisu/przeglądów pojazdu w okresie gwarancji, koszty dostawy 

pojazdu Zamawiającemu, koszty legalizacji tachografu, koszty szkolenia z obsługi pojazdu, 

koszty zagwarantowania stałej stopy procentowej, opłaty administracyjne oraz inne koszty i 

opłaty jeżeli występują, 

- koszty ubezpieczenia OC, AC i NW pojazdu przez cały okres leasingowy tj. 3 lata, ponosi 

Zamawiający, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 

Ubezpieczyciela. W pierwszym roku użytkowania pojazdu, pojazd ten zostanie ubezpieczony 
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w PZU S.A., natomiast w kolejnych latach przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, wyłonione 

w drodze przetargu na ubezpieczenie komunikacyjne dla całej floty przedsiębiorstwa, 

- Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportu na zasadach refakturowania, 

jak również od drugiego roku użytkowania pojazdu, Zamawiający będzie osobiście 

przeprowadzał przeglądy UDT pojazdu na własny koszt, 

- nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, 

- koszty związane z użytkowaniem samochodu, opłaty za autostrady, mandaty, parkingi oraz  inne 

obciążenia o charakterze publiczno-prawnych są po stronie Zamawiającego. 

3.3. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna 

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu 

zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter 

informacyjny. Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej 

parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub 

bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi 

i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć 

rozwiązania charakteryzujące się parametrami co najmniej takie jak wymagane i znajdujące się 

w dokumentacji. 

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. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany 

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

3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 
 

Kod CPV Nazwa 

34100000-8 Pojazdy silnikowe 

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów 

34142300-7 Pojazdy samowyładowcze 

66114000-2 Usługi leasingu finansowego 
 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 
 

4.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia dla: 

1) Zadania nr 1 - maksymalny termin dostawy pojazdu do 8 tygodni od daty podpisania umowy, 

2) Zadania nr 2 - maksymalny termin dostawy pojazdu do 12 tygodni od daty podpisania umowy. 

/termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert/ 
 

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: 
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Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osiągnął minimalny roczny obrót w obszarze 

objętym zamówieniem, za ostatni rok obrotowy: 

- dla Zadania nr 1: w kwocie minimum 150 000,00 zł, 

- dla Zadania nr 2: w kwocie minimum 1 500 000,00 zł. 

Uwaga: w przypadku składania oferty na dwa zadania, warunek osiągnięcia minimalnego 

rocznego obrotu w obszarze objętym zamówieniem, za ostatni rok obrotowy, podlega 

zsumowaniu. 

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: 

- na Zadanie nr 1: min. 1 dostawę nowego pojazdu skrzyniowego o łącznej wartości nie mniejszej 

niż 100 000,00 zł brutto, 

- na Zadanie nr 2: min. 2 dostawy nowych śmieciarek dwukomorowych o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 1 850 000,00 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 przypadku określonym w pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. b) SIWZ, jeden z Wykonawców lub podmiot 

udostępniających zasoby spełni warunek lub będą łącznie posiadać wymagany obrót, 

2) 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, 



 Nr referencyjny sprawy: BZ/ZP.17/10/10/19 

Strona 12 z 27 

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 8 do 

SIWZ. 

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 VI 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 
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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 

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. Wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, każdy Wykonawca musi 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Standardowego Formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w zakresie wskazanym w Załączniku nr 

2a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Instrukcja wypełniania JEDZ 

stanowi Załącznik nr 2b do SIWZ. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje niezbędne w celu oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ w JEDZ. Przy 

wypełnianiu JEDZ Zamawiający wyraża Wykonawcy zgodę na ograniczenie się do wypełnienia 

sekcji alfa w części IV. W związku z powyższym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z 

pozostałych sekcji w części IV. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o 

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

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

każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w odniesieniu do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

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

w postępowaniu złożył oświadczenie (JEDZ), 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 składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 7.1 

SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 

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 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

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

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

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

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) 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. e-g 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, których mowa w pkt. 7.6 ppkt. 1 lit a, składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6 ppkt. 1 lit. b-d 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; 
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− 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. 

c) 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. 3 lit. b tiret pierwszy i drugi 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; 

d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt. 7.6 ppkt. 1 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym których mowa w 

pkt. 7.6 ppkt. 3 lit. a SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 

kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się 

takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 

złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 

osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

e) 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) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, 

za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 

zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. b) SIWZ. (Załącznik nr 6 

do SIWZ), 

b) wykaz wykonanych dostaw, 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 zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy 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 rozdziale V pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. c) SIWZ (Załącznik nr 7 do SIWZ). 

7.7. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów: 

1) Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity dokument, sporządza się 

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego 

podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, winien spełniać wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). 
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2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa się w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane jest w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu 

udostępniającego zasoby lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

(lista dostawców usługi zaufania dostępna na www.nccert.pl). 

4) 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, złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu udzielającego pełnomocnictwa lub w 

elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

5) 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. 

6) Oświadczenie, o którym, mowa w pkt. 7.5 SIWZ, winno być złożone w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7) Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.6 ppkt. 1, 2 i 4 SIWZ, składane są: 

a) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dotyczy 

oświadczeń, wykazu wykonanych dostaw); 

b) w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

(dotyczy zaświadczeń, informacji, referencji); 

c) w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

(dotyczy pełnomocnictwa). 

8) 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. 

9) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.7 ppkt. 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. 

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

11) 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. 
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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. Informacje ogólne. 

1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu: 

- miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie: 

- korzystania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 

- ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularza złożenia, 

zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz udostępnione są na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/. 

8) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) kierownik Biura Zarządu - Violetta Sartanowicz, 

b) referent - Rafał Kinasiewicz. 

9) Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP 

8.2. Złożenie oferty. 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

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

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych np.: .pdf, .doc, .docx, .rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem  

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Instrukcja użytkownika systemu miniportal udostępniona jest pod linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf 

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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). 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

8.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert). 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 8.2), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email saniko@saniko.com.pl. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 

2) Zadanie nr 2 w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 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; 

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: 

Przetarg - wadium dostawa pojazdu nr sprawy BZ/ZP.17/10/10/19 na Zadanie nr … 

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

beneficjenta wskazywać: 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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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 - należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wystawienia, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (.zip). 

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 

SIWZ, 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 60 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. 
 

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 oraz formularz cenowy 

stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ (w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2). 

2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2a do SIWZ. 
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3) 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). 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, do 

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

wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 

5) wypełniony formularz parametrów technicznych stanowiący Załącznik nr 9a do SIWZ dla 

Zadania nr 1 i/lub Załącznik nr 9b do SIWZ dla Zadania nr 2. 

6) dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem IX SIWZ (dotyczy dokumentu wniesienia 

wadium w innej formie niż pieniądz, dopuszczonej przez Zamawiającego). 

Powyższe dokumenty należy skompresować do jednego pliku archiwum (.zip). Formę składania 

dokumentów określa rozdział VII pkt. 7.7 SIWZ i rozdział VIII pkt. 8.2 SIWZ. 

11.2. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia na 

dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich 

Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych np. adresy stron internetowych tak, aby Zamawiający 

samodzielnie pobierał ten dokument. 

11.3. 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. 

11.4. W przypadku podpisania oferty oraz złożenia elektronicznej kopii dokumentów przez osobę 

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

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

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

danego Wykonawcę. 

11.7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

11.9. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

11.10. 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. 

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

Wykonawcę złożone w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie załączony do pliku archiwum (.zip) wraz z częścią jawną. Brak 

wydzielenia z części jawnej pliku stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

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

zastrzeżeń. 

11.12. 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. 

11.13. 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 
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Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.14. 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 składać do dnia 27.11.2019 r., do godziny 1100, za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. 

Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w pkt. 8.2 SIWZ. 

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r., o godzinie 1200. 

12.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

12.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

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

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

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, w szczególności: 

a) na Zadanie nr 1: koszt zakupu pojazdu skrzyniowego, koszt dostawy do bazy technicznej, koszt 

szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i 

eksploatacji dostarczonego pojazdu skrzyniowego, koszt gwarancji jakości, koszty 

przeglądów i pozostałe koszty przewidziane w SIWZ, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) na Zadanie nr 2: koszt leasingu, koszt rejestracji śmieciarki dwukomorowej, koszt zakupu 

śmieciarki dwukomorowej, koszt dostawy do bazy technicznej, koszt szkolenia pracowników 

Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonej 

śmieciarki dwukomorowej, koszt gwarancji jakości, koszty przeglądów, koszt pojazdu 

zastępczego i pozostałe koszty przewidziane w SIWZ, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

realizacji przedmiotu zamówienia, bez kosztu ubezpieczenia, które ponosi Zamawiający. 

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

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

13.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

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

wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 

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

się do 0,01 PLN. 

13.8. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 
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13.9. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się 

z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ 

na cenę zamówienia. 

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

13.11. 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. 

13.12. 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): 

1) Całkowita cena brutto (C) - waga 90% - 90 pkt., 

2) Termin dostawy (T) - waga 10% - 10 pkt. 

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 ofertowym”. Maksymalną ilość punktów tj. 90 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 90 

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 „Termin dostawy” (T) 

W powyższym kryterium oceniany będzie termin dostawy podany przez Wykonawcę w 

„Formularzu ofertowym”. Maksymalną ilość punktów tj. 10 otrzyma Wykonawca, który 

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

przyznana zgodnie z poniższą punktacją: 

a) Zadanie nr 1: 

- do 4 tygodni, T = 10,00 pkt 

- do 6 tygodni, T = 5,00 pkt 

- do 8 tygodni, T = 0,00 pkt 

b) Zadanie nr 2: 

- do 4 tygodni, T = 10,00 pkt 

- do 8 tygodni, T = 5,00 pkt 

- do 12 tygodni, T = 0,00 pkt 
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Uwaga: 

Zamawiający informuje że, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę czasu terminu 

dostawy dłuższego niż 8 tygodni dla Zadania nr 1 i niż 12 tygodni dla Zadania nr 2, skutkować 

będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku braku 

określenia przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający przyjmie najdłuższy okres terminu 

dostawy pojazdu, tj. dla Zadania nr 1 do 8 tygodni, dla Zadania nr 2 do 12 tygodni. 

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 + 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”, 

T - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Termin dostawy”. 

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. 
 

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. 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. 

15.4. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. W przypadku zawarcia umowy leasingu, 

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowie leasingu zapisu, że umowa 

Zamawiającego będzie miała pierwszeństwo stosowania przed umową leasingową i Ogólnymi 

Warunkami Umowy Leasingowej stosowanymi standardowo przez Wykonawcę-Finansującego w 

razie ewentualnej sprzeczności oraz będzie stanowić integralną część umowy leasingu (załącznik do 

umowy leasingu). 

15.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
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15.6. 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. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

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 do SIWZ dla 

Zadania nr 1 i Załącznik nr 3b do SIWZ dla Zadania nr 2. 

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. 

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 
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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. 
 

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. 
 

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: 
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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: 

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. 
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Rozdział XXXII. Wykaz załączników. 
 

Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
   

2 Załącznik nr 2a Standardowy formularz JEDZ 
   

3 Załącznik nr 2b Instrukcja wypełniania formularza JEDZ 
   

4 Załącznik nr 3a Projekt umowy - Zadanie nr 1 
   

5 Załącznik nr 3b Projekt umowy - Zadanie nr 2 
   

6 Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
   

7 Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia 
   

8 Załącznik nr 6 Oświadczenie o rocznym obrocie w obszarze objętym zamówieniem 
   

9 Załącznik nr 7  Wykaz dostaw 
   

10 Załącznik nr 8 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
   

11 Załącznik nr 9a Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowego pojazdu 

skrzyniowego, samowyładowczego, oplandekowanego 
   

12 Załącznik nr 9b Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowej śmieciarki z 

zabudową dwukomorową 
   

13 Załącznik nr 10 Formularz cenowy - Zadanie nr 2 

 


