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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 nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec, o udźwigu do 26 

ton, w ilości 1 szt., przeznaczonego do obsługi kontenerów załadunkowych, wykonanych zgodnie z 

normą DIN 30722, o długości min. 5000 mm, max. 6500 mm, będącego na wyposażeniu w Regionalnym 

Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. 

3.2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, Machnacz 41a, zwany dalej „RZUOK”. 

3.3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Dane techniczne podwozia pojazdu: 

Lp. Opis 
  

1 Rok produkcji: min. 2020 
  

2 Przystosowany do montażu urządzenia hakowego o udźwigu 26 ton 
  

3 Techniczna dopuszczalna masa całkowita: min. 42 000 kg 
  

4 Wersja podwozia: budowlana 
  

5 Rozstaw osi (pomiędzy 1 a 3 osią): 4 700 mm ÷ 5 000 mm 
  

6 Silnik i skrzynia biegów: 

 - moc: min. 440 kM 

 - moment obrotowy: min. 2 200 Nm 

 - pojemność skokowa: min. 12 000 cm3 

 - rodzaj paliwa: olej napędowy 

 - norma emisji spalin: Euro 6 

 - wlot zasysania powietrza górny za kabiną kierowcy 

 

- skrzynia biegów zautomatyzowana (12 biegowa), z biegiem umożliwiającym manewrowanie małymi 

prędkościami, z biegiem terenowym oraz dodatkową zwolnicą, Zamawiający dopuszcza dodatkową opcję, tj. 

zastosowanie skrzyni redukcyjnej - parametr nieobowiązkowy 

 - sprzęgło: jednotarczowe (wzmocnione) lub dwutarczowe 
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- fabryczna przystawka odbioru mocy (odsilnikowa lub od skrzyni biegów) dostosowana do zabudowy, 

współpracująca z pompą wielotłoczkową 

 - osłona silnika dolna z blachy 

 - siatka ochronna przeciw owadom, przed chłodnicą 
  

7 Zawieszenie i hamulce 

 - konfiguracja osi: 8 x 6/4 

 - I oś skrętna, II oś skrętna (I lub II napędowa), III i IV napędowa 

 - prześwit min. 340 mm pod osią przednią oraz min. 300 mm pod osią tylną 

 - blokada mechanizmu różnicowego osi przedniej 

 - blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych 

 - blokada międzyosiowego mechanizmu różnicowego 

 - stabilizator osi przedniej i osi tylnych 

 - drążek stabilizatora o podwyższonej sztywności 

 - amortyzator przedni przystosowany do ciężkich zadań transportowych 

 - nośność techniczna osi przedniej: min. 9 000 kg 

 - nośność techniczna osi przedniej II: min. 9 000 kg 

 - nośność techniczna osi tylnych: min. 2 x 13 000 kg (na zwolnicach planetarnych) 

 - hamulce osi przedniej i tylnej: bębnowe 

 - układ hamulcowy z ABS 
  

8 Opony i felgi 

 
- ogumienie - rozmiar 13R22,5, wzmocnione przystosowane do warunków eksploatacji pojazdu typu 

terenowego 

 - felgi stalowe 

 - koło zapasowe 

 - osłony nakrętek kół 

 - aluminiowe błotniki z blachy ryflowanej na 3 i 4 osi 
  

9 Rama pojazdu, zderzak 

 - fabryczna tylna belka przeciwwjazdowa 

 - rama dostosowana do ciężkich warunków terenowych 

 - metalowy zderzak przedni z zaczepem holowniczym (dopuszcza się możliwość osłony z tworzywa) 
  

10 Zbiornik paliwa i zbiornik AdBlue: 

 

- zbiornik paliwa stalowy min. 290 l z zamykanym korkiem i zabezpieczony dodatkowo osłoną  

z blachy (Zamawiający dopuszcza wykonanie i umiejscowienie zbiornika paliwa w sposób chroniący go 

przed uszkodzeniem bez dodatkowej osłony z blachy) 

 - zbiornik AdBlue min. 25 l 
  

11 Podwozie wyposażone w moduł parametryzacji 
  

12 Podgrzewanie paliwa 
  

13 Wtrysk paliwa w technologii COMMON RAIL 
  

14 Układ kierowniczy 

 - lewostronny ze wspomaganiem 

 - regulowana kolumna kierownicy min. w dwóch płaszczyznach 
  

15 Układ elektryczny 

 - dwa akumulatory min. 220 Ah 

 - alternator min. 100A 
  

16 Oświetlenie 

 - oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ruchu drogowego 

 - światła do jazdy dziennej LED 
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- lampy robocze typu LED dużej mocy z przodu pojazdu (cztery lampy umieszczone za kabiną, po dwie na 

górze i na dole) oraz z tyłu pojazdu (dwie lampy) pojazdu umożliwiające lepszą widoczność w nocy w 

obrębie pojazdu 

 - kratki metalowe ochronne na reflektorach i lampach 

 - niezależne załączanie dodatkowych świateł z tyłu pojazdu za pomocą przełącznika umieszczonego w kabinie 
  

17 Kabina 

 - kabina dwuosobowa, dzienna typu M przedłużana 

 - komfortowe zawieszenie kabiny kierowcy 

 - kolor: karminowy RAL 3002 (Zamawiający dopuszcza równoważny kolor czerwony - Cherry Red) 

 - okno w tylnej ścianie kabiny 

 - mechanizm przechylania kabiny 

 - szyba przednia standardowa 

 - elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera 

 - osłony luster 

 - boczna roleta przeciwsłoneczna po stronie kierowcy 

 - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka główne po stronie kierowcy i pasażera 

 - podgrzewane lusterka wsteczne 

 - lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera 

 - lusterko krawężnikowe 

 - lusterko przednie 

 - fotel kierowcy amortyzowany 

 - pokrowce foteli 

 - tachograf cyfrowy - legalizacja tachografu po rejestracji 

 - komputer pokładowy, obsługa w języku polskim 

 - klimatyzacja 

 - filtr powietrza w wersji budowlanej ze wstępnym filtrem (cyklonowy) 

 - układ wydechu skierowany do góry 

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

 - lampa ostrzegawcza na kabinie - belka 

 - sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu 

 - kamera cofania z monitorem w kabinie 

 - radio ze złączem USB i głośnikami 

 - centralny zamek 

 - minimum 2 kluczyki z pilotem 

 - dywaniki gumowe 
  

18 Wyposażenie dodatkowe 

 - podnośnik samochodowy min. 12 000 kg 

 - gaśnica 

 - zestaw narzędzi 

 - dwa kliny pod koła 

 - wąż do pompowania kół z manometrem 

 - trójkąt ostrzegawczy 

 - apteczka 

 - pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem 

 
- tablica rejestracyjna umieszczona na wzmocnionym elemencie utrudniającym jego zagubienie w czasie 

poruszania się po trudnym terenie 
 

2) Dane techniczne zabudowy pojazdu - urządzenia hakowego: 

Lp. Opis 
  

1 Rok produkcji: min. 2020 
  

2 Techniczne możliwe obciążenie użytkowe: do 26 ton 
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3 
Długość obsługiwanych kontenerów (przestrzeń ładunkowa): min. 5000 mm, max. 6500 mm (długość 

mierzona wewnątrz kontenera) 
  

4 Wysokość chwytania kontenera (wg DIN 30722): 1570 mm 
  

5 Końcówka haka: stała lub wymienna 
  

6 Masa własna urządzenia: max. 3000 kg 
  

7 Ciśnienie instalacji hydraulicznej: min. 270 bar 
  

8 Zapotrzebowanie na olej: min. 100 l/min 
  

9 
Automatyczny układ centralnego smarowania urządzenia, obsługujący wszystkie punkty smarne w 

urządzeniu hakowym 
  

10 Dwa siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego 
  

11 
Sterowanie systemem hakowym, zarówno z poziomu kabiny kierowcy jak i spoza kabiny kierowcy za 

pomocą pilota bezprzewodowego (sterowanego radiowo) 
  

12 Pełna obsługa systemu hakowego wewnątrz kabiny 
  

13 System kontroli pracy urządzenia z poziomu kabiny 
  

14 
Możliwość „przejścia” na sterowanie ręczne, które winno być umieszczone na głównym zaworze 

sterowniczym, usytuowanym z lewej strony pojazdu 
  

15 Hydrauliczna blokada resorów 
  

16 Hydrauliczny włącznik blokady resorów 
  

17 Sterowanie awaryjne bezpośrednio na bloku zaworowym 
  

18 Pompa wielotłoczkowa 
  

19 Siłowniki główne z przykręcanymi deklami 
  

20 Automatyczny bieg szybki, zależny od obciążenia 
  

21 Zastosowanie układu chroniącego przed przeciążeniami 
  

22 Siłowniki posiadające zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem kontenera 
  

23 Hydrauliczna blokada kontenera (wewnętrzna) 
  

24 Automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu 
  

25 Zbiornik oleju wyposażony w filtr 
  

26 Dodatkowe dwa halogeny oświetlające pole pracy urządzenia 
  

27 Hakowiec przykręcany do ramy samochodu 
  

28 Producent urządzenia hakowego oraz pompy hydraulicznej jednej marki 
  

29 Siłowniki produkcji tej samej, co urządzenie hakowe 
  

30 Skrzynka narzędziowa 
  

31 Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności 
  

32 Urządzenie hakowe zabezpieczone antykorozyjnie 
  

33 Odbiór systemu hakowego przez UDT 
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3) Wymagania dodatkowe: 

a) pojazd przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych, tj. na składowisku odpadów; 

b) urządzenie hakowe musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani 

pierwszego urządzenia z serii; 

c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji jakości na: 

− podwozie na okres 24 miesięcy (pełna gwarancja), 

− zabudowę (urządzenie hakowe) na okres 12 miesięcy, 

liczonej od daty bezusterkowego odbioru kompletnego pojazdu, potwierdzone protokołem 

zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. 

d) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

zlokalizowany na terenie Polski, reagujący w ciągu 48 h (za czas reakcji należy przyjąć przyjazd 

serwisu do pojazdu) liczone od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia wady/awarii/usterki 

podwozia lub zabudowy wysłanego e-mailem; 

e) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji co najmniej jeden bezpłatny 

przegląd okresowy na: 

− podwozie w autoryzowanym serwisie, wskazanym przez Wykonawcę w promieniu do 100 km 

od RZUOK, 

− zabudowę na terenie RZUOK, 

f) w ramach przeglądów gwarancyjnych podwozia i zabudowy Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty związane z ich wykonaniem, w szczególności: koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, 

płynów, smarów, koszty dojazdu serwisu do zabudowy; 

g) Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych; 

h) pojazd kompletny po zabudowie winien spełniać normy CE; 

i) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do RZUOK; 

j) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że w dniu dostawy pojazdu do RZUOK, przeszkoli 

nieodpłatnie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, 

konserwacji i eksploatacji dostarczonego podwozia i zabudowy; 

k) w dniu dostawy pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu n/w dokumenty: 

− dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 

− decyzję dopuszczającą system hakowy do eksploatacji wydaną przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 

− instrukcje obsługi i eksploatacji podwozia oraz zabudowy w języku polskim, 

− katalog z kodami i komunikatami komputera pokładowego w języku polskim, 

− katalog części zamiennych podwozia i zabudowy (preferowany w języku polskim), 

− deklaracje zgodności (CE) w języku polskim, 

− książka gwarancyjna podwozia, 

− książka gwarancyjna zabudowy, 

− harmonogram niezbędnych przeglądów dotyczących podwozia i zabudowy. 

3.4. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów technicznych pojazdu, załączy do 

oferty formularz stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ „Formularz parametrów technicznych fabrycznie 

nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec”. Brak spełnienia minimalnych wymaganych 

parametrów technicznych i wymagań spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

3.5. 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. 
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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 produkty 

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. 

3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 
 

Kod CPV Nazwa 

34100000-8 Pojazdy silnikowe 

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów 
 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 
 

Maksymalny terminu dostawy pojazdu do 20 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. 

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 min. 1 dostawę nowego pojazdu typu hakowiec, o 

udźwigu  min. 20 ton i wartości nie mniejszej niż 550.000,00 zł brutto. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy 

zostały wykonane należycie. 
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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 wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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 (jeżeli dotyczy) . 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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, 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 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 rozdziale V pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. c) SIWZ (Załącznik nr 7 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 (Załącznik nr 6 do SIWZ jeśli dotyczy). 
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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 

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. 
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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, tj. do 09.12.2019 r., 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 - Katarzyna Wydra, 

Referent - 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 w wysokości: 

8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy). 

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 ciężarowego typu hakowiec 

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

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 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. 
 

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) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

(wymienione w pkt. 7.1-7.4 SIWZ), z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

3) Wypełniony Formularz parametrów technicznych stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 6 do SIWZ (jeśli dotyczy). 

5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego 

reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika 

wprost z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy). 
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6) Dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem IX 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). 

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 fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu hakowiec 

do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu” 

Nie otwierać przed dniem 13.12.2019 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. 

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. 
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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 

13.12.2019 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 13.12.2019 r.,  

o godzinie 1015. 

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. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówenia, w szczególności: koszt zakupu fabrycznie nowego pojazdu 

ciężarowego typu hakowiec, koszt dostarczenia pojazdu, koszty szkoleń pracowników z obsługi 

podwozia i zabudowy w miejscu dostawy pojazdu, koszty gwarancji, koszty przeglądów podwozia i 
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zabudowy w okresie gwarancji przez autoryzowane serwisy w tym koszty dojazdu serwisu dla 

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

realizacji przedmiotu zamówienia. 

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. 

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 oferty”. 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 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑜
 𝑥 90 

gdzie: 

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

Cmin - najniższa całkowita cena brutto, spośród wszystkich złożonych ofert, 

Co - całkowita cena brutto, wskazana w ocenianej oferty. 
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2) kryterium „termin dostawy” (T) 

W powyższym kryterium oceniany będzie termin dostawy podany przez Wykonawcę w 

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

najkrótszy termin dostawy. Liczba punktów jaką Wykonawcy mogą uzyskać zostanie przyznana 

zgodnie z poniższą punktacją: 

- do 16 tygodni, T = 10 pkt 

- do 18 tygodni, T = 5 pkt 

- do 20 tygodni, T = 0 pkt 

Zamawiający informuje, że w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy 

pojazdu dłuższego niż 20 tygodni, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku braku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy pojazdu, 

Zamawiający przyjmie najdłuższy okres terminu dostawy pojazdu, tj. do 20 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 najkorzystniejszej oferty z uwagi 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych (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. 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. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

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

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

15.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

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, Załącznik nr 3 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. 

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. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

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

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

Rozdział XXI. 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 XXII. 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 XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 
 

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

SIWZ. 

23.2. Adres strony internetowej podany został w rozdziale I SIWZ. 
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Rozdział XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

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

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

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

24.2. 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 XXV. Aukcja elektroniczna. 
 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

Rozdział XXVI. 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 XXVII. 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 XXVIII. 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 XXIX. 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 XXX. 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. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 

Rozdział XXXI. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie zamówienia 

podwykonawcom. 
 

31.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia. 

Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia. 

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

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem przez Wykonawcę firm 

(nazw) tych 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. 
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31.3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Rozdział XXXII. 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: 

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. 
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** 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 XXXIII. Wykaz załączników. 
 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

2 Załącznik nr 2 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu 

3 Załącznik nr 3 Projekt umowy 

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

kapitałowej 

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

postępowaniu 

6 Załącznik nr 6 
Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

7 Załącznik nr 7 Wykaz dostaw 

8 Załącznik nr 8 
Parametry techniczne fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu 

hakowiec 

 


