
 

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

do postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej” 
 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  

o wartości szacunkowej niższej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale 

ul. Suszyckich 9 

36-040 Boguchwała  

Tel.: 17 87 14 300 

e-mail: sekretariat@go-kom.pl 

adres strony internetowej:  www.go-kom.pl 

 

adres skrzynki ePuap:  /GOKOM9/SkrytkaESP 
 

Godziny pracy: 

poniedziałek - piątek: 7.00 – 15.00 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ 

ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY 

ZAMÓWIENIA BEZPOSRENDIO ZWIAZANE Z POSTĘPOWANIEM  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej  

www.go-kom.pl w zakładce przetargi. 

 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, 

w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy 

zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez 

przeprowadzenia negocjacji. 

2.Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: 

 

 ,,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki 

ciągnionej” 

 

2. Numer referencyjny: 

 

ZP/3/2021 

 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na 

wskazany numer referencyjny. 

 

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Kod  CPV:  

Główny kod CPV  

mailto:sekretariat@go-kom.pl
http://www.go-kom.pl/
http://www.go-kom.pl/


34921100-0-zamiatarki drogowe  

Dodatkowe kody CPV  

66114000-2 Usługi leasingu finansowego 

 

 

4. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej o następujących parametrach: 

 

 

ROK PRODUKCJI: 2021  

 

4.1. Charakterystyka techniczna: 

4.1.1.  Napęd:  

Elementy robocze zamiatarki mają mieć napęd hydrauliczny. Maszyna powinna 

posiadać własny zbiornik oleju. Dwie pompy hydrauliczne wraz z przystawką 

zamontowaną na dyszlu zamiatarki, która napędzana jest wałem przegubowym od 

WOM-u nośnika. 

4.1.2. Zasada działania układu roboczego maszyny: 

Pompy hydrauliczne napędzają układy robocze zamiatarki. Szczotki talerzowe 

podmiatają zanieczyszczenia ku środkowi maszyny; następnie śmieci są narzucane                 

za pomocą szczotki walcowej na przenośnik zgrzebłowy transportujący zebrane 

zanieczyszczenia do zbiornika, opróżnianie zbiornika ma odbywać się hydraulicznie                

na prawą stronę maszyny i na wysokość min. 2,00 m umożliwiającą wyładunek                          

na przyczepę ciągnikową.  

 

4.1.3. Układ zraszania: 

Zamiatarka musi być wyposażona w układ zraszania z pompą i dwoma zbiornikami 

wody. Dysze zraszające mają być umieszczone przed szczotkami talerzowymi, 

szczotką walcową i nad przenośnikiem. 

 

4.1.4.Układ jezdny: 

Zamiatarka ma być wyposażona w oś amortyzowaną i posiadać pneumatyczny 2 

obwodowy układ hamowana oraz hamulec postojowy. 

 

4.1.5.Układ sterowania: 

Sterowanie maszyną: włączanie/wyłączanie zamiatania, zmiany prędkości obrotowej 

szczotek, ustawienia docisku szczotek talerzowych do podłoża, otwierania/zamykania 

zbiornika, włączania/wyłączania zraszania, regulacji pochylenia obu szczotek 

talerzowych, uruchamiania wstecznego ruchu przenośnika, skrętu dyszla, 

uruchomienia oświetlenia ostrzegawczego, uruchomienie myjki ciśnieniowej odbywać 

się ma za pomocą panelu, który można umieścić w kabinie operatora. 

 

4.1.6.Układ postojowy i dyszel: 

Na postoju zamiatarka spoczywać ma na podporze o regulowanej wysokości oraz 

unieruchomiona ręcznym hamulcem postojowym. Dyszel ma być regulowany w 

dwóch płaszczyznach: pionowej – przestawianie w otworach mocujących końcówkę 

cięgna oraz poziomej – przestawianie siłownikiem hydraulicznym. 

 



4.1.7. Przeznaczenie maszyny: 

Maszyna ma być przeznaczona do oczyszczania utwardzonych powierzchni (kostka, 

masa mineralno - bitumiczna, beton) ulic i dużych powierzchni, takich jak place, 

parkingi, magazyny. szczotka boczna umożliwiać ma również zamiatanie rynsztoków, 

zatoczek kanalizacyjnych i „spoczynków” (utwardzonych pasów za krawężnikiem) 

oraz zalegającego przy krawężnikach materiału po zimowym utrzymaniu dróg. 

Zamiatarka ma być dostosowana do nośnika, jakim jest ciągnik rolniczy lub inny 

nośnik wyposażony w dolny / górny zaczep i WOM oraz spełniający niżej opisane 

wymagania. 

4.1.8. Podstawowe parametry i wyposażenie nośnika: 

 Moc WOM min. 35 kW 

 Zaczep tylny górny i dolny 

 Obciążenie sprzęgu min. 1700 kg 

 Prędkość obrotowa WOM min. 400 obr/min  

4.1.9. Wymagane parametry techniczne zamiatarki: 
 dwie pompy hydrauliczne: jedna odpowiadająca za ruchy (regulacje) 

siłowników hydraulicznych, a druga za silniki hydrauliczne (mechanizmy 

napędowe),
 

 Pojemność zbiornika wody min. 1100dm
3
, 

 Pojemność zbiornika zanieczyszczeń: min. 3m
3
, 

 Masa max.: od 3100 do 3600 kg przy pustym zbiorniku wody,  

 Zasilanie elektryczne sterowania oraz oświetlenia: 12 V,  

 Rozmiar opon: min. 235/75R17.5,  

 Szczotka walcowa: D min. =Ø750; Lmin.=1100 - metalowy walec nośny - 

wymienne wieńce o średnicy mocowania min. 220mm i średnicy włosia min. 

750mm, 

 szczotka talerzowa:  

 Układ wibratora ułatwiający opróżnianie
 
zbiornika 

 Myjka ciśnieniowa 150 bar( lanca z przewodem i bębnem zwijającym) 

 Układ regulacji ciśnienia zraszania,  

 Elektryczne załączanie dysz zraszających z panelu sterowniczego,  

 Szczotka boczna wysuwana po prawej stronie,  

 Pochylenie szczotki lewej hydrauliczne,   

 Oświetlenie strefy roboczej (pracy szczotek),  

 Wał przegubowy, 

 Oświetlenie ostrzegawcze dwie dodatkowe lampy błyskowe mocowane z tyłu), 

 Oznakowanie obrysowe – tylne, przednie i boczne 

 

 

 4.2. Dodatkowe wymagania 

 

a) Wykonawca powinien posiadać serwis stacjonarny w odległości od siedziby 

Zamawiającego wynoszącej nie więcej niż 180 km lub serwis mobilny. Koszty dojazdu 

serwisu będą kalkulowane według odległości od miasta wojewódzkiego najbliższego 

siedziby zamawiającego, 

b) Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie co najmniej jednego 

pracownika 

c)        okresowe przeglądy serwisowe  wraz z materiałami  eksploatacyjnymi  w okresie 



           gwarancji uwzględnione w cenie zakupu zamiatarki 

e) fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych, 

f)   zapewniony czas reakcji w przypadku awarii w okresie gwarancji musi wynosić  

maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia (rozpoczęcie naprawy), a  zakończenie naprawy 

maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia 

  

g) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym  

           staraniem i na własny koszt w terminie do 31.08.2021 r. 

 

4.3.   Opis zamówienia - wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 

 

4.3.1 Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 48 miesięcy, 

4.3.2   opłata wstępna 30% wartości przedmiotu leasingu, 

4.3.3 po opłacie wstępnej 47 miesięcznych stałych rat leasingowych, 

4.3.4 opłata końcowa 7% wartości netto przedmiotu leasingu, 

4.3.5 nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, poza wprost 

wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, 

4.3.6. wykup przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania pod warunkiem 

spłacenia miesięcznych stałych rat leasingowych”  

4.3.7. waluta leasingu – zł, 

4.3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie  

           ponosił  koszty ubezpieczenia  przedmiotu  leasingu.  Pozostałe  warunki  leasingu  

           regulowane  są przez  wewnętrzny  regulamin  Leasingodawcy oraz postanowienia  

           Kodeksu Cywilnego. 

4.3.9. Oprocentowanie stałe 

4.4. Rozwiązania równoważne  

 

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 

1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających 

towary (materiały i urządzenia równoważne, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) 

określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na 

zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji 

warunków zamówienia, składając wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. W 

takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary 

(materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria 

równoważności).  

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany 

wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach 

oznakowania, etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania, etykiety lub oznakowania, etykiety 

potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania, Zamawiający w termin 

 

 

 



ie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania 

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego 

 

5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z powodu niepodzielności 

zamówienia i braku możliwości prawidłowego wykonywania zamówienia przez kilku 

wykonawców.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Wykonawca Zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych w SWZ i załącznikach do niej. 

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

i 8 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11. września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Okres leasingowania: 48 miesięcy. 

2. Termin dostawy kompletnego przedmiotu leasingu do 31.08.2021r.  

3. Opłata wstępna zostanie uiszczona niezwłocznie po podpisaniu umowy leasingowej. 

4.Opłata końcowa 7% płatne wraz z ostatnią ratą leasingową.  

 

 

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

 

 

a) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:  
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

d)  Zdolność techniczna lub zawodowa : 

 



Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec 

którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. t.j. 

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, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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) pracy małoletnich cudzoziemców, 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 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 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 

1,2,5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełni 

łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a 

jeżeli uzna, że nie są wystarczające wykluczy Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Zamawiający 

odrzuca ofertę, złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania. 

 

VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

 



Lp. Wymagany dokument 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

Aktualnie na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – wg Załącznika nr 3 do SWZ. 

Forma dokumentu: oryginał 

 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 

dowodowych: 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów 

 



 

4. 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 podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli znajdą się uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio przedmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

których Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca 

składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lup podpisem osobistym. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW 

 

Nie dotyczy 

 

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym ( Załącznik 

nr 1 do SWZ) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani. 

3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w punkcie pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 

druk oświadczenia wg Załącznika nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 



6. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulujący 

współpracę. 

 

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJACY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZEJ 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/), 

ePUAPu ( https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej ( sekretariat@go-

kom.pl) na zasadach określonych poniżej. 

1.2 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 

 

Jerzy Opaliński – wyjaśnienia w sprawie przedmiotu zamówienia w godzinach: poniedziałek-

piątek 8:00-15:00; tel. 602 584 230, e-mail: j.opalinski@go-kom.pl  

Aneta Murias-Gruba – wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej w godzinach: 

poniedziałek-piątek 7:00-14:00, tel. 517 183 287, e-mail: a.murias@go-kom.pl  

1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do ,, Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,, 

Formularza do komunikacji”. 

1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP).  

1.5 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPOrtalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

1.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych ,, 

Formularzy do: złożenia i wycofania oferty” oraz do ,, Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB 

1.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

1.8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję ,, Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki ,,Postępowania”. Jest ono dostępne również na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w innych 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

 

2. Złożenie oferty 

2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,, Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

mniniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2.2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2.4 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.5 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,, Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportaluzp.gov.pl 

2.6  Jeżeli dokumenty elektroniczne, 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 ( Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913) Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecania ,, Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

2.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, w zakresie 

wskazanym w rozdziale VII SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę. 

2.8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

2.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w ,, Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

2.10. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 

3. Sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – nie dotyczy składania ofert. 

3.1  W postępowaniu korespondencja elektroniczna  ( inna niż oferta Wykonawcy i załączniki 

do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mniniPortal ( ,,Formularz do 

komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza  nie może być 

szyfrowana. 

3.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. 

3.3. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na 

adres email: sekretariat@go-kom.pl  

3.4 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (BZP) i/lub numerem postępowania 

(ZP/3/2021). 
3.5.  Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 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 oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 

r. w sprawie przedmiotowych środków dowodowych ora innych dokumentów lub oświadczeń 

jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

XIII. UDZIELNIE WYJASNIEŃ TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 

https://miniportaluzp.gov.pl/
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1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ ( art. 284 ust. 

1 ustawy Pzp). 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

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

ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o 

którym mowa w ust. 2, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej www.go-kom.pl  

 

http://www.go-kom.pl/


6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zmawiający może przed upływem składania ofert zmienić 

SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zmawiający udostępni na stronie internetowej www.go-

kom.pl  

8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie 

oferty, Zmawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie. 

9. Jeżeli zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia w zamówieniu w sposób przewidziany w 

art. 286 ust. 9 ustawy Pzp. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XV. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 08.08.2021 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania z ofertą. 

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

3. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć 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). 

5. W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje 

folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020 

r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecania ,, 

http://www.go-kom.pl/
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Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7.  Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ( o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ( ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu ofertowym. 

9.  Treść oferty stanowi wypełniony: 

 1) Formularz ofertowy- wg załącznika nr 1 do SWZ. 

 2) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu – wg załącznika nr 2 do SWZ 

10. Wraz z ofertą muszą zostać złożone: 

  1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania- załącznik nr 

3 do SWZ ( w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców) 

 2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty.  

 3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi 

być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta ( t.j. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 972 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem  

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym  lub 

podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez uzupełniającego. 

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem,, Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

oraz w niniejszej SWZ. 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 09.07.2021 r. 

do godz. 09:00 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

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

oferty” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem ,, Formularza do wycofania oferty” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

Instrukcji użytkownika dostępnej na mniniPortalu. 

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

 



XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021r. o godzinie 12:00. 

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert (a po złożeniu ofert) udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o: 

 a) nazwach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 

miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania. 

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w złotych polskich ( PLN) z dokładnością do 1 grosza, tj. do 

dwóch miejsc po przecinku.  

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w SWZ oraz wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, 

jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  

5. Jeżeli złożona zostanie oferta , której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w 

tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 

 1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego 

 2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

 3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

 4)  wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy 

będzie miała zastosowanie. 

7. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej), której 

wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku odprowadzenia należytych 

składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

innych obciążeń podatkowych, wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić 

wszystkie w/w obciążenia. 

 

XX. OPIS KRYTERÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 



a) Kryterium CENA – 60 % 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny  brutto  podanej przez Wykonawcę 

w formularzu oferty.  

Punktowane wg wzoru: 

PC = CN / Co x 100 pkt  x 60 %  

PC – punkty za kryterium ceny  

CN – oferowana cena (brutto) najniższa spośród złożonych ofert  

CO – oferowana cena (brutto) badanej oferty  

b) Kryterium OKRES GWARANCJI – 40 % 

Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie określonego okresu 

gwarancji   podanego  przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

Punktowane wg wzoru: 

PG =  GB / Gmax x 100 pkt x 40% 

gdzie: 

PG – ilość punktów przyznanych danej ofercie za okres gwarancji, 

Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych liczony w miesiącach, 

GB - okres gwarancji badanej oferty w miesiącach, 

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12  miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 12 do 24 miesięcy. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące nie będzie 

dodatkowo punktowany. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów PC + PG = P.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 



możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od 

Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej 

istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 

ust. 3 ustawy Pzp. 

4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokona 

oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny 

tej oferty. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 

określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 

i terminie zawarcia umowy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany  jest do 

podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do przedłożenia: 

6.1 Pełnomocnictwa do zawarcia umowy ( jeżeli wynika to z treści oferty) 

6.2. Umowy regulującej współpracę – w przypadku złożenia oferty przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6.3. Wymagane dokumenty jakie będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca wraz z 

przedmiotem zamówienia:  
 

1) Faktura sprzedaży kompletnego urządzenia.  

2) Fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych. 



 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIII PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 

 

1. Istotne postanowienie umowy zawiera wzór umowy- załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści umowy zgodnie z 

postanowieniami projektu umowy.  

  

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w art. 505-590 ustawy Pzp. 

 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

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, dalej RODO informuje, że: 

 
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 36-

040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.  

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.  

5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z Pzp.  

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Posiadają Państwo: 

 a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących;  

 b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;  

 c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO**;  

 d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO;  



 9. Nie przysługuje Państwu:  

 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Załączniki  

 

-  Załącznik nr 1      Formularz ofertowy;  

-  Załącznik nr 2   Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu 

-  Załącznik nr  3       Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

-  Załącznik nr  4       Wzór umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


