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Rozdział I – INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 
 
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie przy ulicy Henryka 

Pobożnego 11, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej ustawa Pzp), jako 
zamówienie sektorowe o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie aglomeracji Sława”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej nr II – 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” - Działanie 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-
0125/16-00 z dnia 20.04.2017 r.. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwana dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisu Ustawy Pzp, oraz przepisy wykonawcze 
wydane na jej podstawie. 

4. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 
 

Rozdział II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowego/ej:  

1) Ciągnika rolniczego wraz z przyczepą rolniczą 
2) Samochodu hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania 

nieczystości płynnych. Pojazd z przeznaczeniem do: 
• czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem z 

możliwością   jednoczesnego zasysania osadów  
• usuwania osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania 

wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp. 
• mycia ciśnieniowego czystą wodą (zimną lub podgrzewaną) elewacji kamiennych i 

betonowych;  
3) Samochodu asenizacyjnego do odsysania i transportu osadów - nieczystości 

płynnych oraz innych celów w tym uczestniczenie w usuwaniu awarii wodociągowo - 
kanalizacyjnych, gdzie wymagany jest podciśnieniowy załadunek i praca ciągła; 

zwanego dalej „Przedmiotem Zamówienia”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. 
3. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres co najmniej 

24 miesięcy, licząc od dnia odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
zastrzeżeń. 

4. Przedmiot Zamówienia zostanie dostarczony transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy do 
siedziby Zamawiającego. 

5. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi, budowy, funkcjonowania i bezpiecznej eksploatacji. 

6. Dostarczony Przedmiot Zamówienia nie może być wyprodukowany wcześniej niż przed 
1 czerwca 2020 r. 

7. Przedmiot zamówienia powinien: 
1) być dopuszczony do ruchu.  

 
Rozdział III – OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg KODU CPV: 
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Kody CPV:  

1. 16000000-5 Maszyny rolnicze. 
2. 16700000-2 Ciągniki. 
3. 16100000-6 Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub 

uprawy gleby 
4. 16520000-6 Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych  
5. 34223310-2 Przyczepy ogólnego zastosowania  
6. 34114000-9 Pojazdy specjalne. 
7. 34144500-3 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków. 
 

Rozdział IV – TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  
1. Dostawa przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale II ust. 1: 

a) cześć 1 - do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 
b) część 2 - do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 
c) cześć 3 - do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 
Rozdział V – OFERTY CZĘŚCIOWE 
5.1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
5.2.  Zamówienie dotyczy realizacji 3 Części.  
1)  CZĘŚĆ 1 – dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nową 
przyczepą rolniczą oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 
2)  CZĘŚĆ 2 – dostawa fabrycznie nowego samochodu hydrodynamicznego czyszczenia 
kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych wraz z przeszkoleniem pracowników 
Zamawiającego 
3) Część 3 – dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do odsysania i transportu 
osadów wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego  
5.3.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert przez tego samego Wykonawcę w  
odniesieniu do każdej z części zamówienia.  
 
Rozdział VI – OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
Rozdział VII – WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego będą 
prowadzone w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został we wzorze 
Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
Rozdział VIII – WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy 

1) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2 poniżej  
2) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12 ÷ 23  Ustawy Pzp  
oraz  
3) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5) ,6) i 8) Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne) 
wskazane w ust. 8 poniżej. 

2. Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
lub zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe  lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13)-22Ustawy Pzp. 
W celu oceny, czy Wykonawca polegający na sytuacji ekonomicznej lub finansowej lub 
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa lub zdolności techniczne lub zawodowe, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego:  
2) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
3) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 3. 

8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) z wyłączeniem ust.1 pkt 13) lit. d i pkt 14) w zakresie 
przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 4) 5), 6) i 
8) Ustawy Pzp z postępowania wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp); 
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo 

(art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy): 
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 
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karny (Dz. U. z 2020r., poz 1444) (dalej „Kodeks karny”)lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020r., poz. 1133), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
c) skarbowe, 
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 
okres wykluczenia; 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) (art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy), jeżeli nie upłynęło 
5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15) Ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 
dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 
się ostateczna; 

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 (art. 24 ust. 1 
pkt 16) Ustawy Pzp); 

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 (art. 24 
ust. 1 pkt 17) Ustawy Pzp); 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 pkt 18) Ustawy Pzp), jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

8) Wykonawcę, który brał czynny 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 (art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp);  

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 (art. 24 ust. 1 pkt 20) Ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.) (art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp) jeżeli 
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nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22) Ustawy Pzp), jeżeli nie 
upłynął okres obowiązywania zakazu 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 2020r., poz. 
1076), 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 (art. 24 ust. 1 pkt 
23) Ustawy Pzp);  

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 2020r., poz. 814) 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 2020r., 
poz. 1228), (art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp); 

14) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w prawie zamówienia publicznego 
lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym , o którym mowa w art. 3 ust. 1 – 4 
Ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 
(art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy Pzp); Jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

15) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych (art. 24 ust. 5 pkt 5) Ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 
dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 
się ostateczna; 

16) 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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 15) powyżej (art. 24 ust. 
5 pkt 6) Ustawy Pzp) jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw stała się ostateczna; 

17) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
pkt 4) powyżej, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8) 
Ustawy Pzp)  

9. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) -20) lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) i 8) Ustawy Pzp, 
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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 (procedura self-cleaningu). 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. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie ust. 9 powyżej. 

11. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) Ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, w tym 
również Wykonawców, którzy powołują się na zasoby podmiotów trzecich, każdy z takich 
Wykonawców z osobna zobowiązany wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) i 8) Ustawy Pzp.  

13. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
Zamówienia. 

Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków  
w zakresie braku podstaw wykluczenia będzie oparta na zasadzie spełnia / nie spełnia  
na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale X SIWZ. 
 
Rozdział IX – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku,  

o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1. 
2. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku,  

o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2. 
3. W zakresie warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 za spełniających warunek 

udziału w Postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że zrealizowali 
dostawy polegające na dostarczeniu co najmniej:  

• w przypadku przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale II ust. 1 pkt 1: 
 

o 2 szt. ciągników rolniczych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę 
min. 140 tys. PLN netto każdy – z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
przedstawieniem referencji bądź innych dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie; 

oraz 
o 2 szt. przyczep rolniczych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę 

min. 50 tys. PLN netto każdy – z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
przedstawieniem referencji bądź innych dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie; 

• w przypadku pojazdu opisanego w rozdziale II ust. 1 pkt. 2: 2 szt. pojazdu ssąco-
płuczącego, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę min. 800 tys. PLN 
netto każdy, w tym min. jedna dostawa na rozwiązanie tożsame z przedmiotem 
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zamówienia opisanym w SIWZ – kasetowy podajnik węża ssącego – z podaniem 
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane oraz przedstawieniem referencji bądź innych dokumentów 
potwierdzających należyte wykonanie;  

• w przypadku pojazdu opisanego w rozdziale II ust. 1 pkt 3: 3 szt. pojazdów 
asenizacyjnych o pojemności zabudowy powyżej 10 m3, zrealizowaną w ciągu 
ostatnich 3 lat na kwotę min. 450 tys. PLN netto każdy – z podaniem ich 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane oraz przedstawieniem referencji bądź innych dokumentów 
potwierdzających należyte wykonanie; 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale X. 

 
Rozdział X – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Każdy z Wykonawców winien jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (dalej: JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym w ust. 14-16 poniżej.  

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu Jednolitego Dokumentu przez 
wykonawcę, jest mini portal. 
UWAGA! Złożenie Jednolitego Dokumentu wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, 
pendrive) lub w formie pisemnej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego 
złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

3. Zamawiający dopuszcza przesłanie danych w formacie pdf, dopuszczalny rozmiar jednego 
przesyłanego pliku wynosi 15 MB. 

4. Wykonawca wypełnia Jednolity Dokument, tworząc dokument elektroniczny. Może 
korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie Jednolitego Dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego, 
w formacie wskazanym w pkt. 3. 

5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego 
Jednolitego Dokumentu, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektronicznym, spełniające wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1173). 
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 
Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2020., poz. 1261), (dalej jako „Rozporządzenie”) określa 
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 
- Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisać tylko i wyłącznie formatem PAdES lub 
CAdES. 

http://www.nccert.pl/kontakt.htm
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6. Obowiązek złożenia Jednolitego Dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również 
Jednolitego Dokumentu składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w 
takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

7. Informujemy, że pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd Komisja Europejska 
udostępniła narzędzia umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, 
wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). 
Aby wypełnić Jednolity Dokument w wersji elektronicznej (eESPD) należy pobrać plik 
Jednolitego Dokumentu w wersji .xml (Załącznik nr 6 do SIWZ), zapisać go na swoim 
dysku, następnie po uruchomieniu strony, wyborze języka polskiego, wyborze opcji „Jestem 
wykonawcą” należy korzystając z opcji „zaimportować ESPD” wczytać zapisany na dysku 
Jednolity Dokument i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w 
narzędziu. 
Po zamieszczeniu w Jednolitym Dokumencie wszystkich informacji wymaganych przez 
Zamawiającego w SIWZ, należy postępować zgodnie z zapisami ust. rozdziału X. 

UWAGA!!! –  
 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia, JEDZ winien złożyć każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do 
wykluczenia w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia. 

UWAGA!!! –  
 

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wówczas składa odrębny JEDZ w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym dla 
każdego z tych podmiotów którego to dotyczy wypełniony o 
informacje wymagane w części II Sekcja A (informacje na temat 
Wykonawcy) i Sekcja B (informacje nt. przedstawicieli 
Wykonawcy), w części III (podstawy wykluczenia) oraz w 
zakresie, w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego – w 
części IV (kryteria kwalifikacji).  
JEDZ w formie elektronicznej podmiotu którego dotyczy, 
powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby umocowane do podpisywania 
oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji 
obowiązującymi u danego podmiotu.  

8. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 
ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) i 8) Ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia przez 
Wykonawcę w JEDZ oświadczenia w odniesieniu do przesłanki wykluczenia określonej w: 

− art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy - w Części III sekcja A JEDZ w zakresie 
przestępstw, których dotyczy przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 13) i pkt 14) 
Ustawy, stanowiąca wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 
dyrektywy 2014/24/UE, tj. na gruncie prawa krajowego – art. 258 Kodeksu 
karnego; art. 228÷230a lub 250a Kodeksu karnego, art. 165 a, art. 189a i art. 
299 Kodeksu karnego lub art. 46 lub art. 48 ustawy o sporcie; przestępstwa 
skarbowe, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 
155 §20 Kodeksu karnego 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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− art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) Ustawy - w Części III sekcja C JEDZ w 
wierszu dotyczącym naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy w zakresie przestępstw, których dotyczy 
przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 13) i pkt 14) Ustawy Pzp o których mowa w art. 
181 – 188 oraz art. 218 ÷ 221 Kodeksu karnego (przestępstwo przeciwko 
osobom wykonującym pracę zawodową); 

− art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) Ustawy Pzp - w Części III sekcja D JEDZ 
dotyczącej krajowych podstaw wykluczenia w zakresie przestępstw, których 
dotyczy przesłanka z art. 24 ust. 1 pkt 13) i pkt 14) Ustawy Pzp, tj. 
przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów ( art. 270 – 277 Kodeksu 
karnego), przeciwko mieniu (art. 278 – 295 Kodeksu karnego); przeciwko 
obrotowi gospodarczemu ( art. 296 – 309 Kodeksu karnego); 

− art. 24 ust. 1 pkt 15) Ustawy Pzp – w Części III sekcja B JEDZ 
dotyczącej potwierdzenia płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne; 

− w odniesieniu do przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 
pkt 16) – 18) Ustawy Pzp – w Części III sekcja C JEDZ w wierszu ostatnim 
dotyczącym potwierdzenia przez Wykonawcę, że: a) nie jest winny 
poważnego wprowadzenia w błąd (…); b) nie zataił informacji; c) jest w stanie 
niezwłocznie przedstawić dokumenty (…) d) nie przedsięwziął kroków, aby w 
bezprawny sposób (…); 

− art. 24 ust. 1 pkt 19) Ustawy Pzp – w Części III sekcja C JEDZ w 
wierszu dotyczącym potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie doradzał 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź nie był 
zaangażowany w inny sposób w przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

− art. 24 ust. 1 pkt 20) Ustawy Pzp – w Części III sekcja C JEDZ w 
wierszu dotyczącym potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie zawarł 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

− art. 24 ust. 1 pkt 21) i 22) Ustawy Pzp – w Części III sekcja D JEDZ w 
wierszu dotyczącym podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym;  

− art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp – w Części III sekcja C, wiersz nr 3 JEDZ 
dotyczącym czy Wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: 
a) zbankrutował, lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) 
znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) 
jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność 
gospodarcza jest zawieszona. 

− art. 24 ust. 5 pkt 4) Ustawy Pzp – w Części III sekcja C JEDZ w wierszu 
dotyczącym znajdowania się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w 
sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została 
rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź 
inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową 

− art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) Ustawy Pzp – w Części III sekcja C JEDZ w wierszu 
dotyczącym naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy. 

− art. 24 ust. 5 pkt 8) Ustawy – w Części III sekcja B JEDZ dotyczącej 
potwierdzenia płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne; 

9. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału  
w Postępowaniu, tj. zdolności technicznej i zawodowej, uszczegółowionego  
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w Rozdziale IX ust. 3, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę w JEDZ 
oświadczenia, poprzez wypełnienie Części IV sekcji C pkt 1b, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, zrealizowali dostawy polegające na dostarczeniu co najmniej: 

 
i. w przypadku przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale II ust. 1 pkt 1: 

 
a. 2 szt. ciągników rolniczych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na 

kwotę min. 140 tys. PLN netto każdy – z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
przedstawieniem referencji bądź innych dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie; 

oraz 
b. 2 szt. przyczep rolniczych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na 

kwotę min. 50 tys. PLN netto każdy – z podaniem ich przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 
przedstawieniem referencji bądź innych dokumentów potwierdzających 
należyte wykonanie; 

ii. w przypadku pojazdu opisanego w rozdziale II ust. pkt 2: 2 szt. pojazdu ssąco-
płuczącego, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat na kwotę min. 800 tys. PLN 
netto każdy, w tym min. jedna dostawa na rozwiązanie tożsame z przedmiotem 
zamówienia opisanym w SIWZ – kasetowy podajnik węża ssącego;  

iii. w przypadku pojazdu opisanego w rozdziale II ust. 1 pkt 3: 3 szt. pojazdów 
asenizacyjnych o pojemności zabudowy powyżej 10 m3, zrealizowaną w ciągu 
ostatnich 3 lat na kwotę min. 450 tys. PLN netto każdy. 

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane. 

UWAGA!!! – W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami innych podmiotów. W takiej sytuacji 
Wykonawca winien jest złożyć wraz z Formularzem Oferty 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
Zamówienia. 

 
10. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

przy przedmiotowym postępowaniu informacji, wyszczególnionych w art. 86 ust. 5 Ustawy 
Pzp, każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
z Wykonawcą/cami który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu, o którym mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
UWAGA!!! – W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających  

się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w oświadczenie winien 
złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o Zamówienie 

UWAGA!!! – Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca/y składa/ją w oryginale. 
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11. Zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 
każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów.  

12. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 
podstaw do wykluczenia. 

13. Na żądanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 
26 ust. 2f Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz  
w art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) i 8) Ustawy Pzp, Wykonawca winien jest złożyć: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13) lit. a) – c) i pkt 14) (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 
24 ust. 1 pkt 13) lit. d) Ustawy Pzp, pkt 21) Ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za 
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5  
pkt 1) Ustawy; 

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 
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f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) Ustawy Pzp; 

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

UWAGA!!! – W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, dokumenty winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

 
UWAGA!!! – W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 

dokumenty winien złożyć także podmiot, który udostępnia zasoby. 
 

14. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania 
Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ, Wykonawca winien jest złożyć: 

1) Zestawienie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia 
zakresem obejmujący co najmniej parametry opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. 

2) Rysunki poglądowe, foldery z podstawowymi danymi technicznymi. 
3) Wykaz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, które Wykonawca 

zamierza zastosować w oferowanych Zamawiającemu przedmiotach 
zamówienia.  

4) Zakres i częstotliwość przeglądów serwisowych. 
5) Program szkolenia. 

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 19 pkt 2 powyżej: 
1) Lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a)-c), 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 5) i 6) Ustawy Pzp; 

2) Lit. b)-d), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
16. Dokumenty, o których mowa w ust. 21 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w ust. 21 pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

17. 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 ust. 21, 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. Przepis ust. 22 stosuje się. 

18. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
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której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

19. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w ust. 19 pkt 2) lit a), składa dokument, o którym mowa  
w ust. 21 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 6) 
Ustawy Pzp. 

20. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem - zawierającym 
oświadczenie tej osoby - złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 22 zdanie pierwsze stosuje się. 

21. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

22. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
Podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia  
w odniesieniu do tych Podmiotów dokumentów wymienionych w ust.19 pkt 2). 

23. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ informacji o dostępności oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w ust. 19 pkt 2) i ust. 21, 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, gdy w/w bazy prowadzone są w języku innym niż język polski, Zamawiający 
może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samoczynnie przez Zamawiającego dokumentów. 

24. Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia (w tym JEDZ) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 
PZP składane są w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

25. Dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 31 powyżej, składane 
są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

26. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej. 

 
Rozdział XI – OFERTA WSPÓLNA 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.  
2. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić 
i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie 
niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) w przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w Rozdziale IX 
uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę 
wspólną; 
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3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1, 
składany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzający 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokument należy złożyć w 
wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba 
podpisująca dokument musi być umocowana do tej czynności. 

4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 19 pkt 2) wskazujące, że brak jest 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego o przedstawienie 
Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 

Rozdział XII – WADIUM  
a) Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert  

do wniesienia wadium w wysokości: 
• W przypadku przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale II ust. 1 pkt 1: 

4 000,00 zł; 
• W przypadku przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale II ust. 1 pkt 2: 

20 000,00 zł; 
• W przypadku przedmiotu zamówienia wymienionego w Rozdziale II ust. 1 pkt 3: 

10 000,00 zł; 

W przypadku składania ofert na kilka przedmiotów zamówienia należy ustalić wartość 
wadium poprzez sumę wartości wadium dla każdego oferowanego przedmiotu 
zamówienia. 
 
1. Wadium może być wniesione (zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp) w jednej lub kilku 

następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 
1) w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy we Wschowie nr 55 8669 0001 2009 0092 0845 0001 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) w gwarancjach bankowych; 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 310  z późn. zm.).  

2. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób:  
„Dostawa - numer postępowania JRP.511.D.2.2.1.2020” 

3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
4. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: 

1) w przypadku wadium w formie pieniężnej − zaksięgowanie na rachunku bankowym 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; 

2) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna − oryginał dokumentu wadialnego 
(gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać przed upływem terminu 
składania ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
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6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia 
musi ona zawierać treść dotyczącą odpowiedzialności za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp w: 
1) art. 46 ust. 4a - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 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 spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

2) art. 46 ust. 5 - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa 

oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.  
8. Gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu Konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi 
skuteczne zabezpieczenie oferty składanej wspólnie. 

9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 10 
powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 
1) 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 Ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy Pzp, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako 
najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 

15. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o., 
ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława. 
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16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
Rozdziale określa Ustawa Pzp. 
 

Rozdział XIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla danego przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodna z treścią Formularza Ofertowego, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – UWAGA: do każdego oferowanego 
przedmiotu z osobna należy złożyć odrębny Formularz Ofertowy). 

3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

umocowane do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 
finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 
oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy 
dołączyć sporządzony w języku polskim oryginał lub notarialnie poświadczony odpis 
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy. Pełnomocnictwo do 
podpisywania oferty winno obejmować również poświadczanie za zgodność z oryginałem 
przedłożonych kopii dokumentów. 

6. Do Formularza Oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane z SIWZ, w 
szczególności w Rozdziale X. 

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w postaci oryginałów lub 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym z zastrzeżeniem postanowień SIWZ, zgodnie z 
którym określone oświadczenia i dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w 
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/y podpisującą/e ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. 

8. Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia (w tym JEDZ) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy 
PZP składane są w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

9. Dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, składane 
są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 



str. 19 
 

każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 

uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty 
zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta. Oferta zmieniająca 
wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej 
złożonej oferty zostały zmienione. 

14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. 
15. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa: 
1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 
2) po dokonaniu czynności otwarcia ofert, komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, 

które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich 
wniosek.  

3) udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 
dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów 
zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu, 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z 
innych aktów prawnych w tym m.in. z art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp, 

5) zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 
się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o 
ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

6) zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp, 

7) Zastrzeżenie informacji które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji traktowane będzie jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 21.10.2005 r. (sygn.. Akt III 
CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 
Rozdział XIV – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
1. Wykonawca określi w ofercie ceny jednostkowe asortymentu w Formularzu oferty. 

W Formularzu oferty zostanie określona również całkowita kwota netto i brutto za realizację 
całego Przedmiotu Zamówienia tj. dostawa oferowanego samochodu wraz z 
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 

2. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN). Cena jest ceną brutto. Cena musi 
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i obejmować wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca poniesie z tytułu terminowego i prawidłowego 
wykonania całości Przedmiotu Zamówienia oraz podatek od towarów i usług (VAT) (z 
wyjątkiem Wykonawców mających siedzibę poza granicami RP). 
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3. Wyliczenie ceny winno zostać dokonane zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający przypomina, że 
obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące (w przypadku 
zaokrąglenia do 2 miejsc po przecinku): 
1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas 

wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać 
zaokrąglona do 0,16); 

2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas 
wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać 
zaokrąglona do 0,15). 

4. Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń zobowiązani są przestrzegać 
powyższych zasad zaokrąglania. 

5. W razie pomyłki Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający dokona poprawki zgodnie  
z art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp i zgodnie z przedstawionymi zasadami. 

6. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania 
umowy i nie będą podlegały zmianom w trakcie jej realizacji. 

7. Nie jest dopuszczalne składanie ofert zawierających więcej niż jedną cenę. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 
 

 
Rozdział XV – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 
85 ust. 5 Ustawy Pzp). 
 

Rozdział XVI – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. Klucz publiczny 
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
mini portalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w 
formacie danych: doc., docx. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
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korzystania z mini portalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza 
złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinna zostać złożona w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „ Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 
do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia: zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionych również na mini portalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu.  

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty.  

7. Ofertę należy złożyć w terminie do 14.01.2021 r. do godziny 12.00. 
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 12:30. 
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których jest mowa w art. 86 ust. 

4 Ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach. 

11. 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 zawartego w ofertach. 

 
 Rozdział XVII – OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ 

SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY 
1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, 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. 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

4. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty 
z wymaganiami niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający dokona oceny każdej z ofert metodą "zgodna – niezgodna". 
6. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 89 Ustawy, Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy. 
7. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
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Kryterium I „Cena brutto oferowanego przedmiotu zamówienia” – C 60 % 

Kryterium II „Termin dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia” – T 20 % 

Kryterium III „Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia” – G 20% 

 
8. Zasady przyznawania punktów: 

W KRYTERIUM I (C) LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH 
OFERT, DLA KAŻDEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z OSOBNA, BĘDZIE 
OBLICZONA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:  

 
C  = 60 x Cmin  /  Cof 

 
 Zakładając, że 
C       – ilość punktów dla badanej oferty  
Cof    – wartość badanej oferty w ocenianym kryterium 
Cmin – najniższa wartość w ocenianym kryterium 
 

W KRYTERIUM II (T) OCENIANY BĘDZIE TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
W TYM KRYTERIUM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW POSZCZEGÓLNYM 
WYKONAWCOM, PRZYZNAWANA BĘDZIE WEDŁUG PONIŻSZEJ ZASADY (W 
ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W FORMULARZU 
OFERTY): 

• W PRZYPADKU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIENIONEGO W ROZDZIALE II UST. 1 PKT 1: 
0 PKT – TERMIN DOSTAWY 6 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY 
10 PKT – TERMIN DOSTAWY DO 5 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY 
20 PKT – TERMIN DOSTAWY DO 4 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. 

 
• W PRZYPADKU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIENIONEGO W ROZDZIALE II UST. 1 PKT 2: 

0 PKT – TERMIN DOSTAWY 10 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY 
10 PKT – TERMIN DOSTAWY DO 9 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY  
20 PKT – TERMIN DOSTAWY DO 8 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. 
 

• W PRZYPADKU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIENIONEGO W ROZDZIALE II UST. 1 PKT 3: 
0 PKT – TERMIN DOSTAWY 8 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY 
10 PKT – TERMIN DOSTAWY DO 7 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY  
20 PKT – TERMIN DOSTAWY DO 6 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY. 
 
 

W KRYTERIUM III (G) OCENIANY BĘDZIE OKRES GWARANCJI NA PROPONOWANY 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA W TYM KRYTERIUM LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW 
POSZCZEGÓLNYM WYKONAWCOM, PRZYZNAWANA BĘDZIE WEDŁUG PONIŻSZEJ 
ZASADY (W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W 
FORMULARZU OFERTY): 

            0 PKT – 24 MIESIĄCE  
          10 PKT – 36  MIESIĘCY 
          20 PKT – 48  MIESIĘCY 

 



str. 23 
 

9. Brak wpisu ceny i/lub terminu dostawy i/lub gwarancji lub wpisanie wartości 0 w załącznik 
nr 2 Formularz ofertowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp (dotyczy tylko rubryk związanych z oferowanym pojazdem). 

10. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą 
wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt.. 

11. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma 
liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru  

S= C + T + G 
12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę 

punktów S obliczonych wg wzoru opisanego w ust. 11. Oceny dokonywać będą członkowie 
komisji przetargowej. 

13. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 
15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

16. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. 

17. Oferta powinna przewidywać rozliczenia z dołu. Nie przewiduje się uiszczania należności z 
góry, czy też zaliczkowo. 

18. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w SIWZ i OPZ oraz 
obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją 
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

Rozdział XVIII – INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Rozdział XIX – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział XX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI 
ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

4. 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. 
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5. 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. 
 

Rozdział XXI – PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w JEDZ tą część Zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz firmy tych Podwykonawców przy czym Wykonawca ponosi 
koszt i całkowitą odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania zamówienia. 

2. Brak wskazania przez Wykonawcę w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, które 
Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcą, Zamawiający potraktuje jako decyzję 
Wykonawcy na wykonanie samodzielne całego Zamówienia. 
 

Rozdział XXII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 
wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia JEDZ odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

2. Za środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. 
U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). 

3. 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. 

4. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został 
niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze Stron na żądanie drugiej. 

 
Rozdział XXIII – PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIENI 

DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:  

1. w zakresie merytorycznym: 
Mirosław Baron od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 - 14:00   tel. 68 35 000 53 

2. W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
Jacek Mazur   od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 - 14:00   tel. 68 35 000 53 

 
Rozdział XXIV – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed 
podpisaniem Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożyć 
Zamawiającemu umowę konsorcjum lub umowę spółki, jeżeli Wykonawcy złożyli ofertę 
wspólną.  
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2. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Umowa nie zostanie zawarta z winy 
Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zatrzymane, a ponadto Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę 
spowodowaną uchyleniem się od zawarcia Umowy). 

 
Rozdział XXV – INFORMACJE O WZORZE UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓREGO 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ ZAWARCIA UMOWY 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) zostanie zawarta na każdą część zamówienia z osobna. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3. Wzór umowy, na podstawie którego Zamawiający będzie żadał zawarcia umowy stanowi 
załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zamierza zawrzeć osobne umowy na każdy z 
samochodów będących przedmiotem zamówienia. 

 
ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty  
Załącznik nr 3  – wzór Umowy 
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania Podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

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

Załącznik nr 6 - Jednolitego Dokumentu – instrukcja 
Załącznik nr 7 
Załącznik nr 8 

- wykaz dostaw 
- identyfikator postępowania 

 
 
  


