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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

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

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

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

Adres poczty elektronicznej: e-mail: saniko@saniko.com.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.saniko.com.pl 

godziny pracy: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku 

NIP 888-020-59-21 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwaną dalej w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

„Ustawą” oraz przepisów wykonawczych do niej. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla 

postępowań o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień 

publicznych 

 

III. INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ: 

1. Informacja o przewidywanym przez Zamawiającego zawarciu umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którym Zamawiający zawrze umową ramową, jeżeli Zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Nie dotyczy 

 

IV. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 

1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń 

informatycznych 

Nie dotyczy. 

3. Informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej 

Nie dotyczy 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, środków ochrony 

indywidualnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa: 

 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

 Załącznik nr 2 – Projekt Umowy. 
 

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/
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1.2. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych 

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

i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 

1.3. 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 obniżają określonych przez Zamawiającego standardów. 
 

1.4. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wskazanie, 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. 
 

1.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
 

1.6. Uzgodniona wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych 

potrzeb Zamawiającego. Ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości, nie spowoduje zmian cen 

jednostkowych, jak również z tego powodu nie będzie przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający deklaruje wykorzystanie min. 80% wartości 

zamówienia podstawowego. 
 

1.7. Zamówienie podstawowe obejmuje szacunkową ilość asortymentu towaru określoną w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 

1.8. Jednocześnie Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcje zwiększenia ilości zakupywanego 

asortymentu. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamówienia 

poszerzonego w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 

Prawo opcji to instytucja, która stwarza po stronie Zamawiającego zobowiązanie do realizacji zamówienia 

jedynie w zakresie zadeklarowanym, uprawnieniem Zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia  

w zakresie poszerzonym, natomiast obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości  

tj. w zakresie zadeklarowanym i poszerzonym. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji 

zamówienia w zakresie poszerzonym, jeśli Zamawiający nie skorzysta ze swego uprawnienia do opcji  

w toku realizacji umowy (zgodnie z wyrokiem KIO z 28 maja 2013 r. (KIP 1168/13). 
 

1.9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przeprowadził 

dialogu technicznego. 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca 

18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki 

18220000-7 Odzież przeciwdeszczowa 

18141000-9 Rękawice robocze 

18815000-5 Buty 

18812200-6 Buty gumowe 

18443320-5 Czapki 

18140000-2 Dodatki do odzieży roboczej 
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3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy – wymagania zgodnie  

z art. 29 ust. 3a ustawy 

Nie dotyczy 

4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności  

w trakcie realizacji zamówienia: 

Nie dotyczy 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których 

mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

Nie dotyczy 

6. 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 składania ofert wariantowych. 

7. Wymagania związane z realizacją zamówienia, obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnianiem - art. 29 ust. 4 

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 

7.1. Liczba i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania 

 Nie dotyczy 

7.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 4 oraz sankcji z tytułu niepopełnienia tych wymagań 

Nie dotyczy 

8. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 

Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

 

VI. INFORMACJE O PODZIALE ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI: 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części,  

na które zamówienia 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 większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy 

 

VII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ:  

1. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Nie dotyczy 

2. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych  

w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.  
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3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 

Nie dotyczy – Zamawiający nie udziela zamówień sektorowych. 

 

VIII. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE  

1. Informacje o możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom 

1.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.  

W sytuacji powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania 

przez Wykonawcę firm (nazw) podwykonawców, o ile są znane. W przypadku braku informacji o części 

zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam 

zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.  

1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

1.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, o którym mowa w ppkt. 1.2. następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

1.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ppkt. 1.2. zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

1.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  
 

2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli 

Zamawiający określa takie wymagania 

Nie dotyczy 

 

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

X. UDZIAŁ GRUP SPOŁECZNIE MARGINALIZOWANYCH: 

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej 

oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych. 

 

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2) spełniają warunki udziału dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie skonkretyzował warunku 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

- Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,  

co najmniej 2 dostawy w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości  

nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każde. 

Uwaga:  

 Zamawiający pod pojęciem 2 dostawy, rozumie realizację 2 zamówień/zleceń na podstawie 

odrębnych umów (1 dostawa/zamówienie = 1 umowa). 

 W przypadku dostaw nadal realizowanych, należy wpisać wartość dostaw zrealizowanych  

do dnia składania oferty. 

 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. 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów 

(podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie lub potencjał techniczny do wykonania 

zamówienia należące do tych podmiotów, miał na uwadze konieczność zapewnienia realności 

ich wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Realne dysponowanie wiedzą  

i doświadczeniem, potencjałem technicznym do wykonania zamówienia musi wiązać się  

z udziałem podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby w realizacji zamówienia w postaci 

podwykonawstwa na podstawie umowy z Wykonawcą, która winna być podpisana przed 

zawarciem umowy głównej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający wymaga, 

aby podmiot trzeci, który udostępnia swoje zasoby przeniósł swoje własne,  

a udostępnione na rzecz Wykonawcy doświadczenie, w realizację przedmiotu zamówienia.  

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.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa  

w rozdz. XI pkt. 1 ppkt 2 lit. c) powyżej zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli 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]).  

4. Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu (o ile Zamawiający je sprecyzował) zostanie dokonane na podstawie informacji zawartych 

w załączonym do oferty Wykonawcy aktualnym na dzień składania ofert oświadczeniu, o którym mowa  

w rozdz. XIV pkt. 1 ppkt. 1.1. SIWZ (sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). 

5. Wstępne potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej zostanie dokonane zgodnie z formułą spełnia  

– nie spełnia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XIV pkt 1 ppkt. 1.1. SIWZ (sporządzonym 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). 

6. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Zamawiający przed 

udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

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

lub dokumentów, o których mowa w rozdz. XIV pkt 1. ppkt. 1.2. SIWZ.  
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7. Potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. 

zostanie dokonane zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów,  

o których mowa w rozdz. XIV pkt. 1 ppkt. 1.2. lit. A i lit. B SIWZ. 

8. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych pkt. 4 powyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. 

9. Możliwość dokonania oceny ofert na podstawie art. 24aa Ustawy 

1) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 24aa Ustawy, tj. może najpierw dokonać oceny 

ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 2.1., uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

XII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

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

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:  

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

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

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

publicznego,  

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

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

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

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

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

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

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

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace,  

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1., nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

techniczne   lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1. 

 

XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony 

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258  

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)  

lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

– Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2; 

1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, 

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 
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tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy 

z udziału w postępowaniu; 

1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych; 

1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 
 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt. 2,  

pkt. 4 i pkt. 8 ustawy Pzp tj.: 

2.1. art. 24 ust. 5 pkt. 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 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2.2. art. 24 ust. 5 pkt. 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; 

2.3. art. 24 ust. 5 pkt. 4 - 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, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

2.4. art. 24 ust. 5 pkt. 8 - 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 ust. 1 pkt 15, 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. 
 

3. Czas obowiązywania wykluczenia: 

3.1. W przypadkach, o których mowa w rozdziale XIII pkt 1 ppkt. 1.2. lit. a–c i ppkt. 1.3., gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ppkt. 1.2 lit. a–c, jeżeli nie 

upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

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

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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3.2. W przypadkach, o których mowa: 

a) w rozdziale XIII pkt 1 ppkt. 1.2. lit. d i ppkt. 1.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ppkt. 1.2 lit. d,  

b) w rozdziale XIII pkt 1 ppkt. 1.4.,  

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 

stała się ostateczna; 

3.3. W przypadkach, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 1 ppkt. 1.7. i 1.9 lub XIII pkt. 2 ppkt. 2.2. i 2.2.4., 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

3.4. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XIII pkt. 1 ppkt. 1.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3.5. W przypadku, o którym mowa w rozdziale XIII pkt. 1 ppkt. 1.11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 

4. Procedura self-cleaning („samooczyszczenie”) – środki naprawcze (art. 24 ust. 8 Ustawy) 

4.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 1 ppkt. 1.2. i 1.3. oraz ppkt. 1.5.-1.9. lub  

pkt. 2 ppkt. 2.1.-2.4. w Rozdziale XIII, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

4.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4.1. 

powyżej. 

4.3. W przypadkach, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 1 ppkt. 1.8., przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji. 
 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

(zgodnie z art. 24 ust. 12 Ustawy) 

 

XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

i brak podstaw wykluczenia 

1.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

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

(o ile Zamawiający je sprecyzował). 
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1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

następujących oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy): 

A. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy  

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych  

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

B. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

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 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 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 lit. d)-f), stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.  
 

1.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który  

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  

w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

1.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,  

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 

lub dokumentów. 

 

2. Oświadczenia lub dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

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

w pkt. 1 ppkt. 1.1. – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu (o ile Zamawiający je skonkretyzował) oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 

3. Oświadczenia lub dokumenty podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca 

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

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

udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający je sprecyzował) zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. XIV. pkt. 1 ppkt 1.1. – według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego 

wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają  

w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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. 

3.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolność techniczna lub 

zawodowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
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oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24  

ust. 1 pkt 13–22 i 24 ust. 5 pkt. 1-2, pkt. 4 i pkt. 8 Ustawy. 

3.5. Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej 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. 

3.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na sytuacji 

których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale.  

3.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane 

są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3.8. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, a którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. XIV pkt. 1  

ppkt. 1.2. SIWZ. 

 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

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

mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu: 

 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ).  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

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

4.2. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, 

poz. 369), poprzez: 

- grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

- przedsiębiorcę – rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  

– Prawo przedsiębiorców , a także: 

a. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 

użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

b. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,  

c. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, 

choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów  

o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art. 13, 

d. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;  

- przejęcie kontroli – rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 

przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę 

lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
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a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, 

c. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  

e. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

4.3. Zgodnie z art. 24. ust. 1 pkt 23 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.2019, poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIV pkt. 1 ppkt. 1.2. lit. a)-c), składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) 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. 

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

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) 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 powyżej (lit. a)  

i b)), 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.  

3) 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.  

 

6. Obowiązkowe dokumenty, które musi zawierać oferta: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Rozdz. XIX pkt. 1 i formie określonej  

w Rozdz. XVIII SIWZ, ofertę składającą się z: 
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a) Formularza ofertowego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 

b) Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 

c) Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

i spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 

d) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego, iż oferta została podpisana przez osobę/y 

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

do oferty, (jeżeli dotyczy); 

e) pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie  

o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o udział  

w postępowaniu, (jeżeli dotyczy);  

f) zobowiązania podmiotu trzeciego, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, (jeżeli dotyczy), (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 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. 

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

ważności wadium, albo jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI: 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  

Kierownik Biura Zarządu – Violetta Sartanowicz 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra 

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

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 
 

2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować  

na adres: 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

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

fax: 54/412 18 04 
 

3. Informacje o sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

3.1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. 

Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji drogą 

mailową, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 3.2 – o ile nie zastrzeże inaczej dla danej 

czynności o czym wyraźnie poinformuje Wykonawcę. 

3.2. Zgodnie z art. 781  Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3.3. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń woli w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3.4. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą  

e-mailu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres  

e-mail: saniko@saniko.com.pl, przed upływem wyznaczonego terminu i zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę.  

3.5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w terminie do 2 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego 

oświadczeń, zawiadomień oraz informacji potwierdzić drogą elektroniczną (e – mail) lub w formie 

pisemnej fakt ich otrzymania. 

3.6. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub formie elektronicznej 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. 

3.7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższych 

wymogów. 

3.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zobowiązany jest ustosunkować się do 

zaproponowanych przez Zamawiającego poprawek w zakresie innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Nie wyrażenie pisemnej 

zgody przez Wykonawcę na wprowadzenie zaproponowanych ww. poprawek będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy. W tym przypadku nie występuje 

domniemanie tzw. „zgody milczącej”. 
 

4. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji 

4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

SIWZ oraz zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.saniko.com.pl, bez ujawniania 

źródła zapytania. 

4.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ppkt. 4.1. lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

mailto:saniko@saniko.com.pl
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4.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

SIWZ.  

4.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  

i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie 

internetowej (http://www.bip.saniko.com.pl).  
 

5. Modyfikacje treści specyfikacji 

5.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści ją także na stronie internetowej www.bip.saniko.com.pl. 

5.2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5.3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenia zmian ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej jest 

istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów 

oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

5.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tą 

informację na stronie internetowej www.bip.saniko.com.pl. 
 

6. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania 

6.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy,  

jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni  

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu; 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów; 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów; 

7) unieważnieniu postępowania; 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 6.1. ppkt. 1 i 5–7, na stronie internetowej: 

www.bip.saniko.com.pl 

 

 

 

 

http://www.bip.saniko.com.pl/
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XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Zasady generalne 

1.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz 

w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej także „SIWZ”. 

1.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

1.3. Oferta może być złożona w formie pisemnej papierowo lub elektronicznie 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.  

1.4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ. 

 

2. Wymogi formalne dla składania ofert w formie papierowej 

2.1. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w SIWZ muszą spełniać następujące wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do 

pisania, komputerze, ręcznie czytelnym pismem; 

b) formularz oferty i wszystkie przedkładane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 

złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 

własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; 

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony 

notarialnie; 

d) oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz przez podwykonawców, 

składane są w oryginale; 

e) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w lit. d), składane są w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 

f) za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie papierowej podpisany 

własnoręcznym podpisem; 

g) potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

h) potwierdzenie za zgodność z oryginałem w formie papierowej następuje własnoręcznym podpisem; 

i) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,  

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

j) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

k) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być podpisane własnoręcznie 

przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę, przy poprawce lub zmianie; 
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l) określone w SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów  

i wymogów SIWZ; 

m) zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały 

wszystkich kart oferty i załączników. 

2.2. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego 

napisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub podpis w przypadku pieczęci imiennej z podaniem 

imienia i nazwiska. 

2.3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 419 

ze zm.), Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 

postępowania. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

„nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. 

2.4. W przypadku przedłożenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

ww. przepisów, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta w sposób 

wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem np. „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” (lub w inny sposób wyraźnie 

wskazujący, że dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa) lub spiąć (zszyć) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca w ofercie oświadcza, iż „informacje 

i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr … do nr… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie oznaczone  

w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. 

2.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku  

z powyższym wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do 

oferty zobowiązany jest załączyć uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych 

wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.  

2.6. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako 

tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych 

wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, 

Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 

zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe  

w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, 

dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie.  

2.7. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych i innych przepisów, w szczególności informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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2.8. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie  

i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

2) Opakowanie musi zostać oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, 

tj. „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidulanej dla pracowników 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy z jego adresem. 

3) Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 

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

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek  

z dopiskiem: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz środków 

ochrony indywidulanej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

nie otwierać przed dniem 04.12.2020 r. godz. 10:15 
 

4) W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 

wszystkie podmioty składające ofertę wspólną ze wskazaniem pełnomocnika. 

 

3. Wymogi formalne dla składania ofert w formie elektronicznej 

3.1. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w SIWZ muszą spełniać następujące wymogi: 

1) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim; 

2) formularz oferty i wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na 

załączonych do SIWZ wzorach) muszą być złożone w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; 

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale tj. podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa a w przypadku kopii 

pełnomocnictwa, pełnomocnictwo winno być poświadczone notarialnie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez notariusza; 

5) oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których 

polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz przez podwykonawców, 

składane są w oryginale tj. podpisane odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot trzeci, 

podwykonawcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

6) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5), składane są w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 

7) za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

8) potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

9) potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
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10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,  

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

11) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12) określone w SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów  

i wymogów SIWZ; 

3.2. 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.  

3.3. 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. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

Instrukcja użytkownika systemu miniportal udostępniona jest pod linkiem: 

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

3.4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać 

i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej zmiany lub wycofania oferty.  

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

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty dotyczące 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder 

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji 

do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

3.6. 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). Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

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

nieuczciwej konkurencji.  

3.7. 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. 

3.8. 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 będzie oznaczał, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

3.9. 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. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
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3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

3.13. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ tj.:  

3.14. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez 

Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał 

pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa  

nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

4. Koszt przygotowania oferty 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

5. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust.2 

Nie dotyczy. 

 

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Miejsce i termin składania ofert 

1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4, w Sekretariacie lub za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

do dnia 08.12.2020 r., do godz.10:00. 

1.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 08.12.2020 r.,  

o godz. 10:15. 

2.2. W przypadku złożenia oferty elektronicznie, otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do 

szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 

pomocą klucza prywatnego. 
 

3. Otwarcie ofert 

3.1. Otwarcie ofert jest jawne.  

3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

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

4. Zmiana lub wycofanie oferty 

4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu do składania ofert.  

4.2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 

dodatkowo patrzeć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) 

każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR…”. 

4.3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia wycofaniu oferty,  

do oświadczenia należy załączyć odpowiednio dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie 

do centralnej ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo). Wycofanie 

oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 

opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

4.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcy bez otwierania.  

4.5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte w trakcie publicznej sesji 

otwarcia ofert przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany.  

Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zamian, zmiany zostaną dołączone do oferty.  

 

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Sposób obliczenia ceny oferty 

1.1. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ cenę oferty. 

1.2. Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób: 

a) Wykonawca określi ceny jednostkowe na pozycje wymienione w formularzu cenowym, 

stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; 

b) Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej  

dla danej pozycji przez ilość zamawianych jednostek; 

c) Wykonawca zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie wartość 

zamówienia podstawowego; 

d) Wykonawca wyliczy wartość prawa opcji w wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego; 

e) suma wartości: zamówienia podstawowego i prawa opcji będzie stanowić wartość oferty; 

f) jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu to upust ten musi być wliczony w cenę oferty; 

g) Wykonawca określi stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

1.3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt dostawa 

zamówionych artykułów do siedziby Zamawiającego. 

1.4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć. Powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę). 
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1.5. Cena oferty oraz ceny jednostkowe będą cenami stałymi i nie będą podlegały waloryzacji przez cały 

okres trwania umowy. 

1.6. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 

1.7. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 

1.8. 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. 

 

2. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie innej niż złoty polski. 

 

XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT  

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w kryteriach: 

1. „Cena ofertowa brutto” – C 

2. „Serwis posprzedażny – S 

3. „Termin dostawy” – T 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto (C) 60% 60 

                                    Cena najtańszej oferty 

C = ------------------------------------  x 60 pkt 

                                  Cena badanej oferty 

Serwis posprzedażny (S) 20% 20 

Punktacja zostanie dokonana według zaoferowanego przez Wykonawcę 

terminu tj.: 

 wykonanie serwisu w terminie 1-7 dni = 20 pkt. 

 wykonanie serwisu w terminie 8-14 dni = 0 pkt. 

Maksymalny termin serwisu wynosi 14 dni. 

Termin dostawy (T) 20% 20 

Punktacja zostanie dokonana według zaoferowanego przez Wykonawcę 

terminu tj.: 

 termin dostawy 1-4 dni = 20 pkt. 

 termin dostawy 5-7 dni = 0 pkt. 

Maksymalny termin dostawy wynosi 7 dni. 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 
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3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + S + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

S – punkty uzyskane w kryterium „Serwis posprzedażny”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”. 
 

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 
 

5. Ocena punktowa w kryterium „Serwis posprzedażny” zostanie dokonana na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu serwisu posprzedażnego, przy czym przez serwis 

posprzedażny Zamawiający rozumie termin naprawy rzeczy lub jej wymianę na taka samą rzecz wolną od 

wad oraz termin wymiany lub zmiany rozmiarów zamówionych i dostarczonych rzeczy. Serwis posprzedażny 

dotyczy reklamacji w przypadku ujawnienia wad towarów podczas jego użytkowania w okresie gwarancji, 

jak również wymianę lub zmianę rozmiarów zamówionych i dostarczonych rzeczy w okresie gwarancji.  

Powyższe nie dotyczy wad stwierdzonych przy odbiorze zamówionej partii towaru. Punktacja, która zostanie 

przyznana w przedmiotowym kryterium została określona w powyższej tabeli. 

Uwaga: 

1) Wykonawca zobligowany jest podać w formularzu ofertowym, ilość dni (min. 1 - max 14 dni), na serwis 

posprzedażny; 

2) maksymalny termin serwisu posprzedażnego wynosi 14 dni; 

3) zaoferowanie przez Wykonawcę terminu powyżej 14 dni, skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

4) w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze ilości dni, Zamawiający przyjmie maksymalną ilość dni  

tj. 14 dni i przyzna 0 pkt. w kryterium „serwis posprzedażny”. 
 

6. Ocena punktowa w kryterium „Termin dostawy” dokonana zostanie na podstawie zaoferowanego przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu dostawy, przy czym przez termin dostawy Zamawiający 

rozumie termin realizacji dostawy określonej partii asortymentu od daty następującej po dniu zgłoszenia 

zamówienia wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail), do momentu dostarczenia zamówionej partii 

asortymentu do siedziby Zamawiającego. 

Powyższe kryterium odnosi się tylko do artykułów higienicznych, sprzętu dot. ochrony twarzy, słuchu, oczu 

i głowy, rękawic, oraz obuwia roboczego i ochronnego. Nie dotyczy odzieży roboczej i ochronnej szytej na 

miarę oraz odzieży szytej szablonowo. 

Punktacja, która zostanie przyznana w przedmiotowym kryterium została określona w powyższej tabeli. 

Uwaga: 

1) Wykonawca zobligowany jest podać w formularzu ofertowym, ilość dni (min. 1 - max 7 dni), na termin 

dostawy zamówionej partii asortymentu; 

2) maksymalny termin dostawy wynosi 7 dni; 

3) zaoferowanie przez Wykonawcę terminu powyżej 7 dni, skutkować będzie odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

4) w przypadku gdy Wykonawca nie wpisze ilości dni, Zamawiający przyjmie maksymalną ilość dni  

tj. 7 dni i przyzna 0 pkt. w kryterium „Termin dostawy”. 
 



Strona 26 z 32 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryteria wyboru. 

9. 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). 

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XXII. INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie zawiadomiony po poinformowaniu o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy, zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ.  

3. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie, 

5) podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, 

b) zgodnie z treścią art. 140 Ustawy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą mogą być zobowiązani przez Zamawiającego do przedstawienia przed zawarciem 

umowy - umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

6. 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. 

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  

8. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

9. 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.  

10. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy  

w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 
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11. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ 

dotyczących podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia 

brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SIWZ. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie 

nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania 

umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy: 

1) art. 94 ust. 3 Ustawy (Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy) 

2) art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść  zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT). 

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

 w pieniądzu, 

 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 w gwarancjach bankowych, 

 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 w 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. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek 

bankowy Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek na nr konta BOŚ S.A. O/ Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 

2743 0001, przy czym w terminie podpisania umowy środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym 

Zamawiającego.  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona 

zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 

 nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji 

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nr referencyjny nadany sprawie 

przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 

 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

 kwotę gwarancji; 

 termin ważności gwarancji; 

 bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 
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Ponadto Zamawiający wymaga, aby w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż 

pieniądz, Wykonawca złożył dokument wystawiony przez podmiot posiadający notyfikację Komisji 

Nadzoru Finansowego.  
 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

6. Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń 

będą uważane w szczególności zapisy przedstawionej gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczeń: 

1) o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych, 

2) o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych, 

3) sprzeczne z pkt. 1.3 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

XXIV. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 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 SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

1. Nieistotne zmiany umowy  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

zawartej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e Ustawy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Istotne zmiany umowy przewidziane przez Zamawiającego 

2.1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty.  

1) Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

a) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym 

celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu; 

b) konieczność dokonania wymiany osób reprezentujących strony w umowie; 

c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia; 

d) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:  
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 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;  

 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie 

przewidziały przy zawarciu umowy; Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności 

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;  

 powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, 

których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

3) Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie i podpisana przez 

obie strony pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

4) Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

5) Zmiany, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1. lit. a) nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, 

a wyłącznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

3. Możliwość innych zmian 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

1) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

2) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e; 

3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11  

ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku 

zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 

15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach 

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

2. Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 

czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności,  

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  

3. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu 
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postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz  

z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone 

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie 

wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której 

obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do 

usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów. 

4. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Terminy na wniesienie odwołania: 

a) na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 5 dni; 

b) na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 

– 10 dni; 

c) na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli 

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ 

licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej  

– 5 dni; 

d) na wobec czynności innych niż określone w punktach od a) do c) odwołanie wnosi się w terminie liczonym 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 5 dni. 

5. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów 

ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

6. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, 

w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje do sądu okręgowego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby.  

 

XXVI. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII. INNE POSTANOWIENIA 

Do spraw nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.  
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XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWNAIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25.05.2018 r., zamieszczonym na stronie 

internetowej: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych w zamówieniach 

publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z 

art. 13 RODO (rozporządzenie 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) będzie w szczególności: 

a) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone  

w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

b) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

c) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.  Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji 

zamówienia. 

 

W związku z powyższym Zamawiający poniżej przekazuje klauzulę informacyjną z art. 13 RODO. 

 

2. Klauzula informacyjna 

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. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@saniko.com.pl, tel. 54/412 18 05; 

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

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych


Strona 32 z 32 

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 ze zm.), 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.  

b. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, o którym mowa powyżej podkreślenia 

wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas 

pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie 

zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.  

 

XXIX. ZAŁĄCZNIKI: 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy 

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór formularza oferty 

Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz cenowy 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór oświadczenia, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich 

Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz dostaw 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w rozdz. 

XIV pkt. 1 ppkt. 1.2. lit. B lit. d-f SIWZ; 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

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

 


