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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

zwana dalej (SIWZ) 

na  

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego                               

typu śmieciarka  do odbioru odpadów segregowanych, w tym „BIO”, 

o DMC do 7,5 t, zasilanego gazem ziemnym CNG” 
 

 

Przetarg  nieograniczony o wartości nieprzekraczającej w złotych  

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, 21.08.2020 r.



 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl 

tel. (16) 678-24-84, faks (16) 678-67-83 

    Regon: 650038730, NIP: 7950009315        

adres strony internetowej: http://www.pgk.przemysl.pl  

adres e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl   

Dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 07:00 – 15:00 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych - ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień 

publicznych. 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy                   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące przepisy 

wykonawcze do ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego  pojazdu specjalistycznego typu 

śmieciarka do odbioru odpadów segregowanych, w tym „BIO” z pojemników 120                          

do 1100 l o pojemności zbiornika na odpady 7-8 m³, o DMC do 7,5 t, zasilanego gazem 

ziemnym CNG.  

3.2. Miejsce realizacji dostawy:  

Wykonawca dostarczy pojazd do Działu Eksploatacji zamawiającego przy ul. Cegielnianej 2,                      

37-700 Przemyśl. 

3.3.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd  gwarancji jakości 

odpowiednio na:  

1) podwozie (bez limitu kilometrów) - 24 miesiące,  

2) zabudowę – 36 miesięcy,  

- liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku, gdy gwarancja 

producenta będzie krótsza od wymaganej przez zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie 

gwarancja udzielona przez wykonawcę.  

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3.5. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34144511 – 3 (pojazdy do 

zbierania odpadów).  

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 105 dni od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca ma możliwość zaoferowania krótszego terminu realizacji zamówienia, za co 

otrzyma dodatkowe punkty. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

http://www.pgk.przemysl.pl/
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jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę co 

najmniej jednego fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka o 

pojemności zbiornika na odpady min. 7 m³.  

5.2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. 

5.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą spełniać wspólnie 

warunki określone w pkt. 5.1 pkt 2, natomiast żaden z wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania. 

5.4. Zgodnie z art. 22a 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 zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

5.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy 

Pzp. 

5.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami                        

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje świadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

5.10. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę tych 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

5.11. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia,                 

zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, w zakresie określonym we 

wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

5.12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 



 

 

5.13. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje w sposób zgodny z przepisami ustawy Pzp. 

 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz warunki wykluczenia wykonawcy. 

6.1. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający wyklucza również 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 2019 r. poz. 243, 326, 

912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655), 

  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

6.2.  Wykluczenie Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w tiret drugi następuje jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

6.3.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

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 dalszemu nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

  6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt. 6.3. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej 

SIWZ, będące wstępnym potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o                

zamówienie. 

7.3.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

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

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

7.4. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni na 



 

 

podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania:  

 

1) w celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania:  

- 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 Pzp, 

2)  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

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

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

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

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

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz należy przygotować zgodnie ze 

wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

7.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty 

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

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                                 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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, z uwzględnieniem 

terminów ich ważności. 

7.7. 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, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.8. Oświadczenia i dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem, za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.1., które należy złożyć                           

w oryginale. 

7.9. 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 lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

7.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

7.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 



 

 

dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.12. Zamawiający co do zasady dopuszcza wyłącznie papierową formę oświadczeń i dokumentów.  

Inną formę oświadczeń i dokumentów – w zależności od dyspozycji zamawiającego - wskazuje 

rozdz. 15 niniejszej SIWZ. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę, aby oświadczenie                            

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust 1 pkt 23 ustawy Pzp złożone zostało w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii, poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

7.13. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

7.14. W przypadku, gdy wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów pod                  

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas 

zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej 

z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, 

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta 

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.  

7.16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy                 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami 

8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania 

oświadczeń (w przypadkach dopuszczonych przez zamawiającego), wniosków, 

zawiadomień oraz informacji jest poczta elektroniczna:  pgkprzemysl@pro.onet.pl. 

8.2. 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. 

8.3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

8.4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy 

dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. 

8.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (uwaga: wniosek 

należy przesłać zawsze dodatkowo w wersji umożliwiającej edycję). Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  
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8.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 8.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

8.7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami 

są Grzegorz Hornecki (tel. 16 678-24-84 w. 28) oraz Piotr Przybylski (tel. 16 678-24-38). 

Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy zamawiającego. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie:  trzy tysiące  

00/100 PLN). 

9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12:00. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pekao S.A. 26 1240 1792 

1111 0010 9536 6354; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

9.4.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

9.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

zamawiającego. 

9.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 

zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne                       

i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz 

zamawiającego.  

9.7.  Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.  

9.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

9.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a 

i 5 ustawy Pzp. 

 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11.1. Przygotowanie oferty. 

11.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści, pod rygorem nieważności. 

11.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

11.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć 



 

 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.  

11.1.7. Oferta powinna zawierać:   

11.1.7.1.Formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej 

SIWZ – w formularzu wykonawca jest zobowiązany podać w szczególności cenę oferty, 

oferowany termin dostawy, parametry określające oferowany przedmiot zamówienia.                   

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców 

składających wspólną ofertę. 

11.1.7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

dołączonych do oferty lub z dokumentów, które zamawiający może uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.  

11.1.7.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

11.1.7.4. Dokument wadialny, jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniężna,                    

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11.1.7.5.W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego – w szczególności 

zobowiązanie tego podmiotu wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem 

określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego. 

11.1.7.6. Załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 7 SIWZ.  

11.1.8. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 11.1.7 składane jest w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

11.1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez 

osobę uprawnioną. 

11.1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 

umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

11.1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej do podpisania oferty. 

11.1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

11.1.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

11.1.14. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez 

złożenie kolejnej oferty, dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (formularz oferty) hasłem „ZMIANA”. Wycofanie 

oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie 

przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach 

/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w pkt. 11.2.2 z dodatkową informacją 

„WYCOFANIE”. 

11.1.15. Zamawiający zobowiązuje wykonawców, aby - w przypadku występowania w ofercie 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem –informacje takie zostały umieszczone 

w odrębnej kopercie, dołączonej do oferty i oznaczonej napisem: „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

11.1.16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy 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.  

11.1.17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz 

informacji jawnych na podstawie innych przepisów. 

11.1.18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/ 

opisanie) przez wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone. 

11.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 

11.2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, 

uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej 

nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę zamawiającego: 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl. 
11.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym 

na dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka do odbioru 

odpadów segregowanych, w tym „BIO”, o DMC do 7,5 t, zasilanego gazem ziemnym 

CNG – nie otwierać przed: (wpisać datę oraz godzinę otwarcia ofert)”.  

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

12.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Przemyska Gospodarka Komunalna              

Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, Sekretariat pok. nr 18, osobiście lub 

za pośrednictwem poczty pod ten sam adres. 

12.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 31.08.2020 r. o godz. 12:00. 

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego, 

Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, Sala 

narad, pokój nr 7. 

12.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

12.6. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

12.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 

na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

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

w ofertach. 

 

13. Opis sposobu obliczania ceny. 

13.1. Cenę oferty oznacza cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia określona przez 

wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

13.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie 

koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

13.3. Cenę należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

13.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 



 

 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga w % 

1 Cena  90 

2 Termin dostawy 10 

 

14.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

14.2.1. Kryterium „Cena”: 

 Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x 90 % 

            gdzie: 

          - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

         -  Cof -  cena podana w ofercie badanej 

14.2.2. Kryterium „Termin dostawy”: 

Liczba punktów = T gdzie: 

105 dni – 0 punktów  

98 dni – 5 punktów  

91 dni – 10 punktów 

 

14.3. Wynik oceny ofert. 

14.3.1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tzn. oferta, która 

otrzyma największą łączną ilość punktów. 

14.3.2. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 

 

15. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

15.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1. 

15.2. 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, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

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

oświadczeń lub dokumentów.  

15.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym 



 

 

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

15.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych 

pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

15.5.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem poprawiania 

przez zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp - dokonywanie 

jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.6. Składanie, uzupełnianie lub poprawianie oświadczeń lub dokumentów, a także udzielane 

wyjaśnień na podstawie wezwania zamawiającego może następować – w zależności  

od dyspozycji zawartej w wezwaniu – odmiennie niż określono w rozdziale 7 specyfikacji,  

tj. również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy czym: 

15.6.1. dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą być składane na wezwanie 

zamawiającego w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; poświadczenie  

za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 

15.6.2. w przypadku składania, uzupełniania lub poprawiania aktualnego na dzień składania ofert 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, określonego we wzorze, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, jego złożenie na wezwanie 

zamawiającego może nastąpić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

15.6.3. wyjaśnienia mogą być składane na wezwanie zamawiającego w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15.6.4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty, 

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

15.6.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień.  

15.6.6.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę w szczególności obiektywne 

czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 



 

 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.),  

15.6.7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z ewentualnie dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15.7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej SIWZ. 

15.8.   Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

15.9.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych, 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.10. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość, że najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

15.11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                      

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych 

ofert. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

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

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

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

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

6) unieważnieniu postępowania, 

      - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.1.1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa 

w pkt 16.1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 

przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

16.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 16.1 ppkt 1 i 4-6, na stronie 

internetowej. 

16.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 16.1, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.4, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko 

jedną ofertę; lub 



 

 

2)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców 

występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców 

za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej 

odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego. 

16.7. W celu zawarcia umowy zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności: 

1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy, 

2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania pełnomocnictw, 

3) zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy 

(dopuszcza się możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną). 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

         Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wsprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym Załącznik nr  6 

do niniejszej SIWZ. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian warunków umowy w przypadkach określonych               

we  wzorze umowy.  

19. Informacja dotycząca umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  

pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacja dotycząca ofert częściowych. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

23. Informacja dotycząca przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

 

 



 

 

24. Informacja o wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nie dotyczy prowadzonego postępowania. 

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

zamawiającym a wykonawcą. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między zamawiającym 

a wykonawcą zostanie przeprowadzone w polskich złotych. 

26. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu,  

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

27. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

 adres strony internetowej: www.pgk.przemysl.pl 

 adres poczty elektronicznej: pgkprzemysl@pro.onet.pl 

 

28. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 

i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. 

Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

29. Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO). 

Zgodnie z  art. 13  ust. 1  i  2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., 

zwanego dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyska Gospodarka Komunalna                     

Sp. z o.o., e-mail: pgkprzemysl@pro.onet.pl, tel. 16 678 24 84, faks 16 678 67 83; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przemyskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. 

jest Pani Barbara Młynarska, e-mail: ksiegowosc@pgk.przemysl.pl, tel. 16 678 24 84 w. 23; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie 

nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka  do odbioru odpadów segregowanych, 

w tym „BIO”, o DMC do 7,5 t, zasilanego gazem ziemnym CNG,  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.);   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie swoich 

danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

http://www.pgk.przemysl.pl/
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8) posiada Pani/Pan: 

  - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

  - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

  - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

 - prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

30. Spis załączników do SIWZ, stanowiących jej integralną część: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik nr 2: Formularz oferty 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału                   

w postępowaniu.  

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 5: Wykaz dostaw 

Załącznik nr 6: Wzór umowy  
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