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Nr 18/2020/ZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik,
NIP: 713-020-78-84, REGON: 430121305,
strona internetowa Zamawiającego: www.pegimek.swidnik.pl
adres poczty elektronicznej: przetarg@pegimek.swidnik.pl
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu:

DOSTAWA WIELOFUNKCYJNEGO NOŚNIKA
NARZĘDZI KOMUNALNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39 ustawy o wartości poniżej 214 000 euro.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wielofunkcyjnego nośnika narzędzi
komunalnych wraz z wyposażeniem tj. wielofunkcyjny zbiornik, szczotki do zamiatania, pług,
posypywarka i kosiarka bijakowa. Dokładny zakres, opis przedmiotu zamówienia oraz
wymagania Zamawiającego zawiera załącznik nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Kod CPV:
1.2.

34144000–8 Pojazdy specjalne
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza,
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne
opisywanym – co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego za pomocą:
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- opisu rozwiązań równoważnych wraz z dowodami (dokumentami) potwierdzającymi
równoważność oferowanych przez wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – powyższe należy złożyć wraz ofertą.
1.3.

Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp to:
1) Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
2) normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszące normy europejskie,
3) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
4) wspólne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012,
str. 12),
5) normy międzynarodowe,
6) specyfikacje techniczne, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjęte przez
instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa,
7) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje
normalizacyjne,
8) Polskie Normy,
9) polskie aprobaty techniczne,
10) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót
budowlanych oraz wykorzystania dostaw,
11) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015
r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

1.4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.6.

Podwykonawstwo:

1.6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
1.6.2. Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz poda firmy podwykonawców, o ile są mu znane. Informacji
należy udzielić na formularzu ofertowym.
1.6.3. Na podst. art. 36b ust. 2 ustawy Pzp jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
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określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać
zamawiającemu, iż 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.
1.6.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
dostawa urządzenia w ciągu maksymalnie 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga specjalnych uprawnień ani kompetencji;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania
powyższego warunku
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania
powyższego warunku
3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 24 ust. 12-23 ustawy
PZP:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o 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.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom za terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
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 ppkt 2;
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
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
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;
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;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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 tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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;
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);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
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.
Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wyklucza
się również:
13) wykonawcę, 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 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp);
3.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.2. ppkt 2 i 3, 5–9 oraz 13 SIWZ,
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.
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3.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 3.3.
3.5. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.2. ppkt 8 SIWZ, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
3.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
4.1.

oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.2. SIWZ i
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.1. SIWZ (wg zał. nr 2);

4.2.

odpis 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp;
Uwaga! Dokumenty, o których mowa w pkt 4.2. należy złożyć na wezwanie
Zamawiającego.

4.3.

zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 6
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.

4.4.

jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 4.4. 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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 4.1. należy złożyć w formie oryginału, pozostałe
dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych. W związku z powyższym wykonawca wskaże, które oświadczenia
lub dokumenty:
- są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
- znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
o

wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być
przedłożone wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
o

oferta musi być podpisana w taki sposób,
wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

by

prawnie

zobowiązywała

o

wszyscy wykonawcy występujący wspólnie będą ponosić solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,

o

każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi wykazać brak
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

o

w odniesieniu do warunków postawionych przez Zamawiającego w pkt 3.1. ppkt 2a2c wykonawcy mogą spełniać te warunki wspólnie,

o

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkt 10 SIWZ. Jeżeli oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający
może wezwać wykonawców występujących wspólnie do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia.

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
podpisanej przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie, przy czym termin na jaki została
zawarta, nie może być krótszy niż udzielony okres gwarancji i rękojmi.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422,
z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
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Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie na adres: ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik lub elektronicznie na adres:
przetarg@pegimek.swidnik.pl .
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami są:
- Monika Gospodarek, e-mail: przetarg@pegimek.swidnik.pl .
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania oraz
zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udostępnia na
stronie internetowej: www.pegimek.swidnik.pl , zakładka Przetargi.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania
ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieści
informacje o zmianach na stronie internetowej.
8. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000,00 zł (słownie: trzy
tysiące zł).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO
BP S.A., konto nr 17 1020 3147 0000 8302 0113 2463.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty dowód
wpłaty wadium (potwierdzenie dokonanego przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego). Na
poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na dostawę wielofunkcyjnego nośnika
narzędzi komunalnych wraz z wyposażeniem”.
W pozostałych przypadkach (wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości) wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiającego w oddzielnej kopercie z napisem „WADIUM” składanej wraz z ofertą. Wadium
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dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum w imieniu całego
konsorcjum – gwarancja musi wyraźnie wskazywać, iż jest wystawiona na rzecz wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.
5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy zostanie uznana za odrzuconą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.2. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy:
1)
Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2)
Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)
zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
Oferta musi zawierać:
10.1. wypełniony formularz ofertowy (wg zał. nr 1) wraz z wypełnionym opisem oferowanych
parametrów (wg zał. 5),
10.2. dokument potwierdzający wniesienie wadium,
10.3. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania określone w pkt 4.1. SIWZ (wg
zał. nr 2) – informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
określone w pkt 4.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.5. wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm podwykonawców [na formularzu ofertowym]. Wykonawca
zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4.1.
SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia
podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.
10.6. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
10.7. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - dokument
stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
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10.8.

-

-

-

publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – oferta musi
spełniać wymagania oferty wspólnej określone w pkt 5 SIWZ; w przypadku, gdy oferty nie
podpisują wszyscy wspólnicy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,
oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
każda kartka oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.
wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej
dekompletacji.
zaleca się, aby wykonawca wykorzystał dołączone do SIWZ druki załączników.
dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na
jęz. polski.
oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (podpis powinien być czytelny lub nieczytelny
opatrzony pieczęcią imienną, tak aby umożliwić identyfikację osoby podpisującej),
w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę nie mającą prawa do reprezentacji podmiotu na podstawie
dokumentów rejestrowych (ewidencyjnych) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty jest również pełnomocnictwem do poświadczania
dokumentów za zgodność z oryginałem.
wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona
bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.
wykonawca może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający nie będzie
ujawniał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert lub wniosków zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa –
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w
Świdniku, ul. Konopnickiej 3, pok. nr 14 (sekretariat) do dnia 21.05.2020., do godz.
10:00.
Kopertę/opakowanie należy zaadresować:
Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.
"Oferta w postępowaniu na dostawę wielofunkcyjnego nośnika narzędzi komunalnych
wraz z wyposażeniem”
Nie otwierać przed dniem: 21.05.2020., godz. 10:15
Dodatkowo koperta musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
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Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian określające zakres i rodzaj tych zmian (oraz ewentualnie
nowe dokumenty) musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez uprawnione osoby. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2020. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w
Świdniku, ul. Konopnickiej 3, pok. nr 8 (sala konferencyjna).
12.1.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp 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.
12.2.
Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną
cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
13.1. Cenę należy podać cyfrowo i słownie z uwzględnieniem stawki podatku VAT właściwej
dla przedmiotu zamówienia obowiązującej wg stanu prawnego na dzień składania ofert.
13.2. Cenę należy podać z dokładnością do 1 grosza.
13.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
jego wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
13.4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w „Opisie
przedmiotu zamówienia” oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty musi zawierać wszelkie
koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym opłaty i podatki.
13.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
14.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
- cena ofertowa – 80 %
- termin wykonania – 10 %
- funkcjonalność zbiornika – 10 %
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Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie podanych kryteriów oceny.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów.
14.3. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących
zasad:
14.3.1. wg kryterium cena:
oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt, ocena punktowa kolejnych ofert dokonana zostanie zgodnie
ze wzorem:
cena najniższa
Pc = ----------------------------- x 100 pkt x 80 % (0,8)
cena badanej oferty
14.3.2. wg kryterium termin wykonania:
Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia tj. dostawy urządzenia
wynosi 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaproponować krótszy termin
wykonania zamówienia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty.
Oferta z najkrótszym proponowanym terminem wykonania zamówienia uzyska 10 pkt, ocena
punktowa kolejnych ofert dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:
najkrótszy oferowany termin wykonania
Pg = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 % (0,1)
termin wykonania badanej oferty
Wykonawca podaje termin wykonania zamówienia w dniach, liczbowo oraz słownie w
formularzu oferty.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy urządzenia dłuższego niż 90
dni oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
W przypadku nie skrócenia terminu wykonania zamówienia poniżej wymaganych 90 dni Wykonawcy
zostanie przyznane 0 pkt.
14.3.3. wg kryterium funkcjonalność zbiornika:
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało wielofunkcyjny zbiornik do zamiatania
oraz do koszenia i zbierania trawy. Za urządzenie, w którym dodatkowo zbiornik ten będzie posiadał
funkcję do transportu wody Zamawiający przyzna dodatkowe punkty.
Ocena ofert w kryterium funkcjonalność zbiornika zostanie dokonana następująco:
- za urządzenie ze zbiornikiem dwufunkcyjnym (tj. do zamiatania i do koszenia/zbierania trawy)
oferta otrzyma 0 pkt,
- za urządzenie ze zbiornikiem trójfunkcyjnym (tj. dodatkowo z funkcją do transportu wody) oferta
otrzyma 10 pkt.
14.3.4. Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy Pzp najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów odnoszących się do przedmiotu
zamówienia publicznego, o których mowa w pkt 14.2. SIWZ.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
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W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
14.3.5 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
14.4. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) brak podstaw wykluczenia
 wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 4 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 4
SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 3.1. SIWZ, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 14.4. powyżej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany:
- przekazać Zamawiającemu niezbędne dane do wpisania do treści umowy np.:
a) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku osób
fizycznych - numer NIP i adres zamieszkania;
b) pozostałe dane teleadresowe.
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dostarczyć pełnomocnictwo – jeżeli umowa jest podpisywana przez pełnomocnika,
dostarczyć umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
16. Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca podpisał umowę, która została załączona jako
zał. nr 4 do SIWZ.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w postaci:
- odwołania (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180-198 Pzp),
- skargi do sądu (DZIAŁ VI Rozdział 3 art. 198a ÷ 198g Pzp).
18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18.4. 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.
18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
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18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 niniejszej SIWZ w zakresie wniesienia
odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
19. Zamawiający:
1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
2) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
3) nie przewiduje aukcji elektronicznej,
4) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
5) nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp,
6) nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
20. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
21. 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:












administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”
Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-20-44, fax 81 751-28-37;
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, jak
również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych – na adres e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę wielofunkcyjnego nośnika narzędzi komunalnych wraz z wyposażeniem”,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
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 Prawo zamówień publicznych;
- banki w zakresie realizacji płatności;
- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz podmioty wspierające w dochodzeniu roszczeń
(w szczególności kancelarie prawne);
- podmioty świadczące usługi w zakresie serwisu i utrzymania systemów informatycznych
oraz oprogramowania.
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;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.







w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo
dostępu do Pani/Pana danych osobowych) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a także daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
w przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności
osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy,
pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i
okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach
archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także wypełnieniem
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych - w okresie przewidzianym przepisami
prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora
danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania
podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie
będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one
zostać przekazane podmiotom współpracującym z Zamawiającym w oparciu o umowy
powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT
czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi
został opisany powyżej.
administrator danych zobowiązuje Panią/Pana do poinformowania o zasadach i sposobie
przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

22. Załączniki do SIWZ stanowią jej treść.

Sporządziła: M. Gospodarek

Zatwierdził:
Jerzy Irsak – Prezes Zarządu
Justyna Harasymiuk – Wiceprezes Zarządu

Świdnik, dnia 12.05.2020.
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Załączniki:
Nr 1 – formularz ofertowy
Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia
Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia
Nr 4 – wzór umowy
Nr 5 – opis oferowanych parametrów urządzenia i wyposażenia
Nr 6 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej

______________________________________
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem, SIWZ i
przedmiotową umową oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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