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ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż progi unijne. 
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ROZDZIAŁ I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.  

Adres: 74 - 500 Chojna, ul. Słowiańska 1 

REGON: 812416522 

NIP: 858 16 63 165 

KRS: XIII Wydział Gospodarczy KRS Szczecin-Centrum w Szczecinie, Nr 0000076332 

Nr Rejestrowy BDO: 000015054 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /PUKChojna/SkrytkaESP  

adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukchojna.pl  

strona internetowa: http://www.pukchojna.pl 

nr telefonu/faksu: 91 4141644, 91 4141881 

 

 

ROZDZIAŁ II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej Zamawiającego – http://bip.pukchojna.pl/ 

ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym 

 w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie zamawiający 

wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). 

2. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SWZ”. 

3. Rodzaj zamówienia – usługi. 
 

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIANEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu specjalistycznego 

do odbioru odpadów (śmieciarka), wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 r., o następujących minimalnych parametrach 

technicznych: 

1) Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu: 

a) Używane, pierwsza rejestracja: nie wcześniej niż 2014 r., 

b) Przebieg: max. do 70 000 km, 

c) DMC: do 26 t, 

d) Długość: min. 9,80 m, 

e) Szerokość: min. 2,50 m, 

f) Norma emisji spalin: min. EURO5 

g) Moc silnika: 290 KM, 

h) Pojemność skokowa silnika: min. 7200 cm3, 

i) Rodzaj silnika: wysokoprężny, 

j) Rodzaj paliwa: olej napędowy, 

k) Skrzynia biegów: automatyczna, 

l) Ilość miejsc: 3, 

m) Klimatyzacja: tak, 

n) Liczba osi/liczka kół: 3/8, 

o) Rozstaw osi skrajnych: min. 5,6 m, 

p) Rozmiar opon/nośność opon: 315/80/R22,5/4000 kg, 

q) Napęd: 6x2, 

r) Rodzaj osi dodatkowej: wleczona, 

s) Oś skrętna: tak,  

t) Typ zawieszenia przód/tył: pneumatyczne, 

u) Kamera wsteczna: tak, 

mailto:sekretariat@pukchojna.pl
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2) Wymagane parametry techniczne zabudowy: 

a) Używana zabudowa śmieciarki z tylnym załadunkiem odpadów, 

b) Skrzynia ładunkowa dostosowana do każdego typu podwozia, 

c) Objętość skrzyni ładunkowej: min. 20 m3, 

d) Obsługiwane pojemniki: 120 l – 1100 l/ grzebień, 

e) Ilość komór: 1, 

f) Stopnie dla ładowaczy: tak, 

g) Czujniki bezpieczeństwa w stopniach: tak, 

h) Centralne smarowanie: tak. 

3) Pozostałe wymagania: 

a) Podwozie wraz z zabudową nie mogą być wyższe niż 3,40 m, 

b) Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE, 

c) Karta obsługi pojazdu, 

d) Książka serwisowa, 

e) Instrukcja obsługi w języku polskim. 

Użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają takie znaczenie, 

że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości 

produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów 

równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ. 

Zgodnie z dyspozycją art. 101 ust. 4 Pzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych Zamawiający dopuszcza 

rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 101 ust. 5 Pzp 

spoczywa na Wykonawcy. 

W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań 

zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych 

przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów 

technicznych za równoważne będą uznawane rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie 

gorszych niż wymienione w opisie zamówienia. 

Wykonawca wyrazi  zgodę  na   zainstalowanie  przez  Zamawiającego   na   swój   koszt   urządzenia   i   czujniki wraz z okablowaniem 

systemu monitoringu GPS. 

4) Warunki leasingu: 

a) Zakup pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym. 

b) Wykonawca (finansujący) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia (leasingu). 

c) Waluta umowy leasingu – PLN. 

d) Stała stopa procentowa. 

e) Czas trwania umowy leasingu: 48 miesięcy – równe raty leasingowe podzielone na część kapitałową      

i odsetkową, licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu do użytkowania. Płatność w ostatnim dniu miesiąca 

zgodnie z harmonogramem finansowym, będącym załącznikiem do Umowy. 

f) Opłata wstępna – brak opłaty. 

g) Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty 

manipulacyjne, transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. – w części kapitałowej. 

h) Wykonawca przedłoży harmonogram spłat najpóźniej w dniu podpisania umowy leasingu. 

i) Zamawiający nie będzie ponosił kosztu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, 

j) Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat dodatkowych związanych z jakąkolwiek czynnością administracyjną 

związaną z udzieleniem leasingu (np. potwierdzenia leasingu, potwierdzenia niezalegania z ratami leasingu, wyrażenie 

zgody na czynności związane z umową leasingu itp.) 

k) Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, Zamawiający będzie miał 

prawo dokonania wykupu przedmiotu   leasingu   za   cenę   równą   jego   wartości   końcowej oraz pod warunkiem 

spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. 

l) Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu) – 1,0 % ceny netto przedmiotu leasingu + VAT. 

m) Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu Przedmiotu leasingu wyczerpuje wszelkie zobowiązania 

pieniężne Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. 

n) Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu oraz koszt za rejestracje pojazdu zapłaconego przez 

Wykonawcę w związku z zakupem przedmiotów leasingu. Zamawiający dopuszcza ich refakturowanie  

na Zamawiającego. 
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o) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w tym kosztów związanych  

z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu 

Samochodowego itp. 

p) Zamawiający nie jest poręczycielem/gwarantem kredytów i umów leasingowych. 

q) Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie leasingu wekslem In blanco. 

r) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy Leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze 

stosowanym przez finansującego z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SWZ zostaną uwzględnione  

w umowie leasingowej. Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingowej wraz z ogólnymi warunkami leasingu. 

5) Wykonawca zapewnia: 

a) Dostawca gwarantuje, że pojazd będący przedmiotem zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych; 

b) W dniu odbioru przedmiotu zamówienia dostawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określające warunki serwisu 

gwarancyjnego i pogwarancyjnego, instrukcję obsługi pojazdu z charakterystyką techniczno – eksploatacyjną w języku 

polskim. 

Do oferty należy dołączyć parametry urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia: nazwę producenta urządzenia, typ, model  

oraz inne elementy – zgodnie z załącznikiem nr 2  do SWZ. Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną identyfikację 

zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego zgodność z parametrami technicznymi zawartymi w SWZ. 

6) Szczegółowe warunki realizacji i gwarancja: 

a) Dostawca musi podać w ofercie przetargowej producenta oferowanego pojazdu dla podwozia i nadwozia. 

b) Dostawa obejmuje dostawę, próby pojazdu w zakresie odbioru odpadów wraz ze szkoleniem z obsługi. 

c) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pojazdem dokumenty określające zasady świadczenia serwisu 

pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych uprawnionych do napraw oddalonych od siedziby Zamawiającego 

do 100 km. W przypadku braku punktu serwisowego w wymaganej odległości, Wykonawca może świadczyć usługi 

serwisowe serwisem mobilnym. W przypadku awarii pojazdu serwis winien odbywać się w ciągu 48 godz. od daty 

zgłoszenia usterki.  

7) Warunki odbioru przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiot dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy: Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, w godzinach pracy Spółki. 

c) Odbiór przedmiotu dostawy dokonany będzie po stronie Zamawiającego wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone. 

d) Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym 

wymaganiom w zakresie umożliwiającym dopuszczenie do ruchu drogowego, określonych w ustawie z dnia 21.12.2002 

r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 

ze zm.), spełniać wymogi Rozporządzania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.03.2013 

r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1475 ze zm.) w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 

e) Dostawca jest zobowiązany przedłożyć podczas dostawy, po uruchomieniu przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru: 

⎯ Świadectwo zgodności CE, 

⎯ Instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, 

⎯ Kartę gwarancyjną na okres gwarancji, 

⎯ Listę adresów punktów serwisowych, 

⎯ Kserokopię karty pojazdu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

⎯ Komplet kluczyków. 

2. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

66114000 – 2 – usługi Leasingu, 

34144510 – 6 – Pojazdy do transportu odpadów,  

34144511 – 3 – Pojazdy do zbierania odpadów. 

 

ROZDZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wymagany termin dostawy pojazdu stanowiącego przedmiot postępowania – 14 dni od dnia podpisania umowy leasingowej. 

2. Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 48 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu leasingu 

potwierdzonego protokołem odbioru. 
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ROZDZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze 

umowy stosowanej przez Wykonawcę. 

2. Kary umowne: 

1) Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia  

w wysokości 0,5% wartości ofert netto za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

2) Podstawą obliczenia kar umownych jest umówiona cena netto oferty. 

3) Zamawiającemu przysługuje również prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych według Kodeksu 

cywilnego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp 

oraz postanowień projektu umowy. 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

5. Zmiana umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
 

Wymagania ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 

miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 

ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów 

i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania 

ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały  

w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej 

wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania 

z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest 

dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na 

platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, 

dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

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

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

Składanie ofert. 

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

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, 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 



Specyfikacja Warunków Zamówienia 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu specjalistycznego  

do odbioru odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.” 

ozn. sprawy: ZP/DE/01/2022  

str. 6 

 

 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

11. Wykonawca może przed upływem terminu do 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. 

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

Składanie dokumentów innych niż oferty. 

13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania 

dokumentów, oświadczeń, wniosków odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: a) dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal; b) poczty elektronicznej na adres poczty 

Zamawiającego: sekretariat@pukchojna.pl. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w 

formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do 

utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski 

przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca 

zapoznał się z ich treścią. 

14. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w ust. 14 lit a) SWZ dokumenty elektroniczne, składane są przez 

Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. 

15. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w ust. 14 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej. 

16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa 

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

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bartosz Michno, tel. 414 16 44 wew. 41,  

email: b.michno@pukchojna.pl . 
 

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj. do dnia 23.11.2022 r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, 

Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą 

wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

6. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - 

przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

7. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował strony oferty. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) 

nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

mailto:sekretariat@pukchojna.pl
mailto:b.michno@pukchojna.pl
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ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2022 r., do godz. 11.00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2022 r. o godz. 12.00 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

3. Otwarcie ofert nie jest publiczne. 

4. W przypadku awarii systemu telekomunikacyjnego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

7. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

9. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowanie informację o 

złożonych ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę: 

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

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

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

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

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 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej 
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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. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenie brutto Wykonawca 

powinien ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  

w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, koszty związane z dostarczeniem wymaganej przez Zamawiającego 

dokumentacji, koszt załadunku i rozładunku, wszelkie koszty   transportu   do   Zamawiającego, koszt przeprowadzenia 

szkolenia pracowników Zamawiającego oraz wydania zaświadczeń, koszt wszystkich czynności w ramach serwisu 

gwarancyjnego, w tym koszt transportu przedmiotu dostawy do Wykonawcy (w przypadku konieczności), koszty licencji 

dostarczonych wraz z przedmiotem dostawy, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi (w tym koszty zapewnienia samochodu 

zastępczego w okresie gwarancji), należne podatki, w tym podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe 

czynniki   cenotwórcze związane z realizacją   przedmiotu   dostawy. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie 

zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku 

VAT. 

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

4. W ofercie Wykonawca podaje cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia. 

5. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"   stanowiącym załącznik  

Nr 1 do niniejszej SWZ. 

7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia obejmującą podatek VAT od towarów i usług. 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

 

 
 

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, 

 że 1% = 1 punkt. 

3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  Cn 

C = ------- x 60 pkt 

Cb  

gdzie, 

C – ilość punktów za kryterium cena, 

Cn – najniższa cena brutto ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,  

Cb – cena brutto oferty badanej. 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do 

najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

4. Kryterium „Gwarancja rozruchowa”: 

Oceny kryterium „Gwarancja rozruchowa” (G) – 40 % dokonuje się w następujący sposób: Zamawiający przyzna maksymalną ilość 

punktów w sytuacji, gdy Wykonawca udzieli jednomiesięczną gwarancję rozruchową na dostarczony pojazd wraz zabudową.  

W przypadku nieudzielenia gwarancji, Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium. 
 

Lp. 

1 

2 

Nazwa kryterium 

Cena brutto (C)  

Gwarancja rozruchowa (G) 

Znaczenie kryterium (w %) 

60 

40 
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5. Zamawiający zsumuje wszystkie punkty przyznane poszczególnym ofertom na podstawie zastosowanych kryteriów oceny ofert 

(wg wzoru) i wybierze ofertę najkorzystniejszą (o najwyższej liczbie zsumowanych punktów) 

K = C + G 

gdzie: 

K – ogólna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta (Wykonawca) 

C – liczba punktów, jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium „Cena” 

G – liczba punktów, jaką może zdobyć Wykonawca za kryterium „Gwarancja rozruchowa” 

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 

oceny ofert, o których mowa w ust. 1. 

 

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ 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 terminie zawarcia umowy. 

3. 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. 
 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie – minimalne poziomy zdolności w tym zakresie:  

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie zrealizował 

co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowych/używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów o wartości 

dostawy nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda.  

Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótsza – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym, czy te dostawy zostały prawidłowo wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne dokumenty.  

2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp). 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych  

z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Na podstawie art. 273 ustawy Pzp Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej   oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
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krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz  

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr …. do SWZ), 

2) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

3) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 na formularzu 

zgodnym z treścią załącznika Nr ….. do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

4. W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów: 

1) 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    podmiotów    udostępniających    zasoby,    niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca,   który   polega   na   zdolnościach   lub   sytuacji   podmiotów   udostępniających   zasoby,   składa,   wraz z 

wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniające go te zasoby 

przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim   zakresie   podmiot   udostępniający   zasoby,   na   zdolnościach   którego   wykonawca   polega w 

odniesieniu do   warunków udziału w postępowaniu dotyczących   wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z 

oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia   tego podmiotu oraz odpowiednio   spełnianie   warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
 

ROZDZIAŁ XIX. PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku   zobowiązany   jest do 

wykazania w ofercie informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw 

ich firm, o ile są już znane. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub z niego zrezygnować. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

o obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

 

ROZDZIAŁ XX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE) 
 

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

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium. 
 

ROZDZIAŁ XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH, O ZAMIARZE 

USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, O ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 
 

ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 

IX Ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 4.5.2016 r., str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.,  

ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, NIP 858-16-63-165. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest przez e-mail: iod@pukchojna.pl lub 

pod nr telefonu 91 414 16 44. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia 

dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

mailto:iod@pukchojna.pl
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b) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych; 

c) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO 

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5) Odbiorca   lub kategorie odbiorców:   podmioty   upoważnione    na    podstawie    zawartych    umów    powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona 

dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 Ustawy. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres 

wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo: 

a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 Ustawy, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 Ustawy wykonanie tego obowiązku nie 

może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,   w których   zostały   zebrane, lub  

w inny sposób przetwarzane; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy wykonanie tego obowiązku nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanych z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy. 

12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem  

i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie  

co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

ROZDZIAŁ XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SWZ 

 

Nr Załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy 

Załącznik Nr 2 Parametry techniczne pojazdu 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku postaw do wykluczenia  

z postępowania 

Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy – grupa kapitałowa 

Załącznik Nr 6 Oświadczenie Wykonawcy – RODO 

Załącznik Nr 7 Zobowiązanie do udostępnienia zasobów 

Załącznik Nr 8 Pełnomocnictwo 

Załącznik Nr 9 Wykaz dostaw 
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