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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o.  

ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z zabudowanym dźwignikiem hakowym.”  
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Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1:  Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2:  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3:  Projektowane postanowienia umowy w postaci „Wzoru Umowy” 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 2 

59-100 Polkowice 

 

Godziny pracy Zamawiającego: 

Poniedziałek-Piątek od 7.00 do 15.00 

 

Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: 

Elżbieta Żbikowska - samodzielny referent ds. zakupów i zamówień publicznych, tel.: 76 743 92 14 

 

adres poczty elektronicznej:  pdr-zamowienia@pdr-eko.pl, pdr@pdr-eko.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony, na której udostępniane będą 

zmiany, wyjaśnienia i inne dokumenty: 

 

https://sidaspzp.pl/ – składanie ofert  

 

Dokumentacja postępowania, zmiany, wyjaśnienia i inne dokumenty będą również dostępne na stronie na 

stronie internetowej Zamawiającego:  

 

http://bip.pdr-eko.pl/ 

 

Platforma komunikacji elektronicznej, zwana w niniejszej SWZ: System, platforma lub platforma e-usług 

to platforma komercyjna, na której zostanie zamieszczona SWZ z załącznikami oraz za pomocą której 

będzie prowadzona komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami to: 

https://sidaspzp.pl/  

Uwaga! Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w 

rozdziale XIII niniejszej SWZ. 

 

II. Ochrona danych osobowych 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z 

o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice; 

2) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można 

kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610 

mailto:pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
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3) 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, zgodnie z 

niniejszą SWZ. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów 

prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art. 269 ust. 3 ustawy Pzp 

okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych 

określa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; 

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, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

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 

(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 
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publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  ponadto, wystąpienie z 

żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

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) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawo dostępu i prawo do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Zamawiającego. 

10) 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;  

11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” 

 

 

III. Tryb udzielania zamówienia oraz wymogi formalne 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

zwana dalej ustawą Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ”, 

bez przeprowadzania negocjacji.  

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp.   
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3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

dokumentach zamówienia. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp.  

16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań w ramach przedmiotowego zamówienia. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Określenie zamówienia wg CPV: 34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów  

 

„Dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z zabudowanym dźwignikiem hakowym”  

 

I. Dane techniczne podwozia 

1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton  

2. Podwozie  nie starsze niż 2012 r. dwuosiowe 4X2 

3. Podwozie bezwypadkowe 

4. Przebieg nie większy niż 450 000 km 

5. Rozstaw osi 3 700-3 900 mm 

6. Silnik wysokoprężny 270-300 KM 

7. Skrzynia biegów manualna 

8. Oś przednia: 

a) przednie zawieszenie resory paraboliczne nacisk osi min. 8,0 ton 

b) stabilizator osi przedniej 
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9. Oś tylna:  

a) na osi napędowej koła bliźniacze   

b) tylne zawieszenie pneumatyczne  

c) stabilizator osi tylnej 

d) blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

10. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów 

11. Układ hamulcowy: 

a) hamulce tarczowe na wszystkich osiach 

b) systemy bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa 

c) hamulec silnikowy 

d) osuszacz powietrza  

12. Układ kierowniczy: 

a) układ kierowniczy ze wspomaganiem  

b) kierownica po lewej stronie 

c) koło kierownicy z regulacją 

13. Układ elektryczny instalacja 24V 

14. Zbiornik paliwa min. 200 litrów z korkiem zamykanym na klucz 

15. Zbiornik na Ad Blue min. 30 l z korkiem zamykanym na klucz 

16. Koła 22,5 z oponami 315/80 głębokość bieżnika co najmniej 50% 

17. Kabina: 

a) Kabina dwumiejscowa (dzienna) kolor biały 

b) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

c) szyberdach 

d) klimatyzacja  

e) lusterka ogrzewane i regulowane elektrycznie zgodne z obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego 

18. Oświetlenie: 

a) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 

b) oświetlenie obrysowe 

c) Lampa ostrzegawcza (LED) na dachu kabiny (kogut) 

19. Sprzęg przyczepy z instalacjami pneumatyczną i elektryczną przystosowanymi do przyczepy z 

układem ABS 

20. Tachograf cyfrowy  

21. Fabryczny immobiliser 

22. Radio  

23. Dwa kliny pod koła zamontowane na pojeździe 

24. Akustyczny sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego  

25. Wyposażenie dodatkowe:  

a) gaśnica z homologacją polską 

b) apteczka produkcji polskiej 

c) trójkąt ostrzegawczy z homologacją 

d) podnośnik min.12 tonowy  

e) klucz do kół 

f) kliny pod koła 

g) gumowe dywaniki podłogowe  
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h) pokrowce na siedzenia 

i) fartuchy przeciw błotne na przedniej i tylnej osi 

j) koło zapasowe  

k) osłony przeciw najazdowe 

 

II. Dane techniczne dźwignika hakowego do odbioru kontenerów typu KP oraz wg DIN 30722 

a) Dźwignik hakowy fabrycznie nowy rok produkcji 2022 

b) Nominalna moc załadunkowa min. 12.000 kg 

c) Wysokość haka regulowana 1.200-1.570 mm  

d) Długość urządzenia min.4.000 mm 

e) Zakres długości przewożonych kontenerów 2.900-5.000 mm 

f) Pompa hydrauliczna 

g) Zabezpieczenie przystawki i pompy hydraulicznej uniemożliwiające jazdę z załączoną 

przystawką  

h) Sterowanie hakiem z kabiny oraz na zewnątrz pojazdu 

i) Hydrauliczna blokada pojemników/kontenerów 

j) Zbiornik oleju  ze wskaźnikiem poziomu oleju 

k) Kosz na siatkę 

l) Robocze podesty boczne 

m) Przeprowadzenie procedury UDT dopuszczające urządzenie do użytku  

 

III.   Gwarancja:  

a) Podwozie co najmniej 3 miesiące  

b) Dźwignik hakowy co najmniej 12 miesięcy, po bez usterkowym podpisaniu protokołu odbioru. 

c) Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie kierowców, pracowników obsługi i 

mechaników w  zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu w terminie uzgodnionym z Zamawiający 

 

IV. Uwagi końcowe: 

Termin dostawy: 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

V. Wizja lokalna 

Zamawiający informuje, że nie uzależnia złożenia oferty od odbycia wizji lokalnej.  

VI. Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

2. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 

się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
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przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

3. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa winno być złożone wraz ze stosownym 

uzasadnieniem, w którym wykazane zostaną aspekty uzasadniające wyłączenie jawności danych 

informacji zgodnie z pkt. 2. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 

uzasadnienia (lub jeżeli uzasadnienie nie będzie wykazywało spełnienia przesłanek zastrzeżenia z 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

4. Zgodnie z § 4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie „w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub 

konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku”. 

5. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek właściwego zabezpieczenia i przekazania informacji które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa dla Zamawiającego. 

6. Wykonawca, który nie przekazuje dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

wydzielonym pliku tylko dołącza do wszystkich dokumentów złożonych w postępowaniu, w 

przypadku udostępnienia przez Zamawiającego takich informacji osobom trzecim nie ma podstaw 

prawnych do wniesienia sprzeciwu na działania Zamawiającego. 
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VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin dostawy 30 dni od daty podpisania umowy. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

3. Dodatkowe informacje o Wykonawcach polegających na zasobach innych podmiotów  oraz o 

Wykonawcach wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zawarte zostały w rozdziale XI i 

XII niniejszej SWZ. 

IX. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

I. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 



 

 
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  

59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  IX Wydział Gospodarczy KRS  

www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl  Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł  

sekretariat tel. 76 847 91 29, kom. 515 450 650  KRS: 0000710587, NIP: 5020116033  

REGON: 368345060, numer BDO: 000009405 
 

 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) 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; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 

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

niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
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wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

II. w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835): 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także: 

7) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

8) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

9) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy. 

- W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty 

podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do 

negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego 

do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

- Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7ust. 1 ustawy jest 

wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.  

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej.  

- Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ustawy Pzp. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
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X. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

Wykonawcy Zamawiającemu, w tym podmiotowe i przedmiotowe 

środki dowodowe 

A. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 2 do SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że osoba działająca w 

imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności 

powyższych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 

baz danych, Wykonawca przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, 

której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w 

pkt. 2.   

W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy 

zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.  
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4. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

B. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie 

Zamawiający nie stawia warunków udziału wymagających przedłożenia na wezwanie oświadczeń lub 

dokumentów. Zamawiający nie wymaga przedłożenia na wezwanie oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp. 

C. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – w postępowaniu nie określono wymogu przedłożenia dokumentów w 

tym zakresie.  

D. Inne dokumenty i informacje 

W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

XI. Podwykonawstwo oraz poleganie na zasobach innych podmiotów  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców – załącznik nr 1 do SWZ. 
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XII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.  

a) poprzez platformę zakupową SIDAS PZP dostępną pod adresem: https://sidaspzp.pl/ 

b) poczty elektronicznej pdr-zamowienia@pdr-eko.pl, pdr@pdr-eko.pl (korespondencja oprócz 

Ofert) 

jak również przy użyciu: 

c) strony internetowej Zamawiającego: http://bip.pdr-eko.pl/ 

d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o 

postępowaniu). 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej SIDAS PZP ( https://sidaspzp.pl/ ). 

Instrukcja użytkowania platformy dla Wykonawców dostępna jest po zalogowaniu się. Korzystanie z 

Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie 

wymaga logowania. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod 

wyżej wymienionym adresem klikając przycisk „DOŁĄCZ DO NAS”. Wykonawca rejestrując się 

zapoznaje się i akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie podczas 

rejestracji oraz uznaje go za wiążący. 

https://sidaspzp.pl/
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej, zostały opisane w instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. Sposób 

sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Pzp.  

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki 

korzystania z platformy zakupowej, tj. SIDAS PZP, określone w Regulaminie korzystania z 

platformy zakupowej SIDAS PZP regulamin-SIDAS-PZP.pdf (sidaspzp.pl) oraz zobowiązuje się, 

korzystając z platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu korzystania z platformy zakupowej 

SIDAS PZP oraz instrukcji użytkowania platformy dla Wykonawców. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP 

wynosi 50 MB. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z 

rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, 

podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się 

datę ich wpływu na serwer platformy zakupowej SIDAS PZP. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS 

PZP z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie 

ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

(bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. 

postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i 

wyjaśnienia zawarte na stronie prowadzonego postępowania.  

10. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf
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zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej 

w zakładce „komunikacja”. 

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz 

informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 

12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

13. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych na stronie 

internetowej w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się 

z całością udostępnionych dokumentów zamówienia odpowiada Wykonawca. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, 

oświadczeń i dokumentów w języku innym niż polski. W przypadku, gdy przedkładane dokumenty 

lub oświadczenia  sporządzone są w innym języku, należy przedłożyć je wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów. 

2. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocą którego 

podpisywana będzie oferta lub oświadczenia oraz za pomocą którego będzie potwierdzana zgodność 

z oryginałem kopii oświadczeń lub kopii dokumentów, powinien być aktualny i ważny w chwili 

podpisywania lub potwierdzania za zgodność z oryginałem. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca stworzył folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca 

zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 

Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 
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5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na platformie zakupowej SIDAS PZP. 

Zamawiający zaleca Wykonawcom wcześniejsze przystąpienie do złożenia oferty, gdyż na czas 

przesłania oferty wpływ mogą mieć czynniki, na które Zamawiający i Wykonawca mogą nie mieć 

wpływu tj. m.in. parametry techniczne sprzętu komputerowego z którego będzie przesyłana oferta, 

prędkość połączenia internetowego Wykonawcy lub inne problemy techniczne. 

6. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w sposób określony w 

Rozdziale VI niniejszej SWZ. 

7. Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą, w szczególnych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – również 

notariusz. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Szczegóły poświadczeń 

określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy.  

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru zgodnie z Rozdziałem X Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej SWZ.  

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
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pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Regulaminem i instrukcją korzystania z platformy zakupowej SIDAS PZP, w szczególności za 

sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana 

przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 

11. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego 

dalej Rozporządzeniem KRI. 

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia .zip. 

14. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w plikach z takimi rozszerzeniami zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać ich odczytu za 

pomocą dostępnych mu narzędzi i oprogramowania. 

15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

16. W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca używanie 

podpisu wewnętrznego (Padex - dołączanego do dokumentu - po złożeniu podpisu otrzymujemy 

jeden plik, w którym znajdują się zarówno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze względu na 

niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie 

.pdf. Użycie podpisu zewnętrznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w pliku podpisu 

znajdują się tylko informacje o podpisie - należy go dołączyć do dokumentu którego dotyczy) nie 
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będzie prowadziło do odrzucenia Wykonawcy, jednakże występuje ryzyko utraty integralności 

podpisu z danymi z powodu przypadkowej lub celowej edycji podpisanych danych. Podczas 

weryfikacji może nie być możliwości potwierdzenia zgodności z danymi w pliku 

podpisanym. Konieczne jest wysyłanie pary plików: źródłowego i podpisanego. Może się zdarzyć 

przekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest równoznaczne ze złożeniem 

niepodpisanych dokumentów. 

17. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym 

może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

18. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

19. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

20. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

21. Kwalifikowany podpis elektroniczny, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania 

podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 

22. Podpis zaufany jest podpisem elektronicznym, przynależnym do profilu zaufanego na platformie 

ePUAP. Podpisanie dokumentu elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego jest dostępne dla 

użytkownika posiadającego profil zaufany.  

23. Podpis osobisty, jest to zaawansowany podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do 

walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego 

posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu 

osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

XV. Sposób obliczania ceny oferty 

1. W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca w Formularzu ofertowym określa 

ryczałtową cenę brutto Cb. 

2. Przedmiot zamówienia objęty jest 23% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony 

jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną 
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przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać odpowiednią stawkę i załączyć 

do oferty uzasadnienie jej zastosowania. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

4. Zgodnie z art. 225  ustawy Pzp - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek: 

− poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

− wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

− wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

− wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

5. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.   

6. 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) 

7. Zgodnie z art. 224 ust. 3 pkt 4) ustawy Pzp (…) koszty pracy, których wartość przyjęto do ustalenia 

ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi 

związane jest realizowane zamówienie. 

8. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto, 

w sytuacji kiedy to nie będzie wynikało z treści oferty np. z kalkulacji – kosztorysu, Zamawiający 

dokona przeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi. 
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XVI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.06.2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

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

 

XVIII. Sposób i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 30.05.2022 r., do godz. 

10:00 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Zasady 

wycofania lub zmiany oferty określa Instrukcja użytkownika systemu platformy zakupowej SIDAS 

PZP. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XIX. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r., od godziny 11:00 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 
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4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

XX. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 

sposobu oceny ofert  

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

 

KRYTERIUM  nr 1: 60 % - cena brutto 

 

KRYTERIUM nr 2: 20% - gwarancja na podwozie 

 

KRYTERIUM nr 3: 20% - gwarancja na dźwignik hakowy 

 

 

Ad. 1. Cena brutto – wg następującego wzoru: 

 

              najniższa oferowana cena brutto 

C = ------------------------------------------------------------------ x 100 x 60 % 

                badana oferowana cena brutto 

 

 

Ad. 2 Gwarancja na podwozie 

 

W powyższym kryterium oceniany będzie termin gwarancji bez limitu kilometrów oraz bez limitu 

roboczogodzin, liczony od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu protokołem. Maksymalną ilość 

punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji. Liczba punktów 

jaką Wykonawcy mogą uzyskać zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją: 

 

- 12 miesięcy, G = 20,00 pkt  

- 9 miesięcy, G = 15,00 pkt  

- 6 miesięcy, G = 10,00 pkt 

- 3 miesiące, G = 5,00 pkt 

 

Uwaga:  
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Zamawiający informuje że, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego 

niż 3 miesiące lub w przypadku braku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający 

odrzuci taką ofertę.  

W przypadku podania dłuższego niż 12 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie najdłuższy 

okres gwarancji tj. 12 miesięcy. 

 

Ad. 3 Gwarancja na dźwignik hakowy 

 

W powyższym kryterium oceniany będzie termin gwarancji bez limitu kilometrów oraz bez limitu 

roboczogodzin, liczony od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu protokołem. Maksymalną ilość 

punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji. Liczba punktów 

jaką Wykonawcy mogą uzyskać zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją: 

 

- 30 miesięcy, G = 20,00 pkt  

- 24 miesiące, G = 15,00 pkt  

- 18 miesięcy, G = 10,00 pkt 

- 12 miesięcy, G = 5,00 pkt 

 

Uwaga:  

Zamawiający informuje że, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego 

niż 12 miesięcy lub w przypadku braku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający 

odrzuci taką ofertę.  

W przypadku podania dłuższego niż 30 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie najdłuższy 

okres gwarancji tj. 30 miesięcy. 

 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

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

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów. 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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4. Przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu: 

a) w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisującej umowę, podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

b) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie. 

 

Nie przedłożenie wymaganych dokumentów przed terminem podpisania umowy  wyznaczonym 

przez Zamawiającego, zostanie potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy zgodnie z art. 

263 ustawy Pzp. 

 

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej 

zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady 

wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w § 12. 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
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w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione 

w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono 

wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

5. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, wnosi się w 

terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 

jest mniejsza niż progi unijne 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp 

nie stanowią inaczej. 
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9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

12. Pozostałe środki ochrony prawnej określone zostały w ustawie Pzp – Dział IX Środki ochrony 

prawnej. 
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