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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

dla zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 30 000 euro, lecz mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, 

poz. 1843 ze zm.), prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze p.n. 

 

 

Dostawa pojazdu asenizacyjnego na używanym podwoziu  

z fabrycznie nową zabudową oraz nowym osprzętem 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Twardogóra, 24.09.2020 r.  
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I.   Nazwa i adres Zamawiającego  

 

Nazwa Zamawiającego:           Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

Adres Zamawiającego:             ul. Wrocławska 15  

Kod miejscowości:                    56-416 Twardogóra  

Telefon:                                      71 315 80 60  

Faks:                                            71 315 80 69  

Adres strony internetowej:     www.zgk.twardogora.pl  

Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@zgk.twardogora.pl  

Godziny urzędowania:              7.00 – 15.00  

  

  

II. Tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie Zarządzenia nr 6/2016 r. z dnia 08.03.2016 r. w sprawie 
Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ZGK sp. z o.o. w Twardogórze.  

2. Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy pzp. 

 

  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu.  

Dostawa pojazdu asenizacyjnego na używanym podwoziu z fabrycznie nową zabudową oraz 

nowym osprzętem. 

 

2. Rodzaj zamówienia: Dostawy 

  

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego pojazdu ciężarowego, o dopuszczalnej 
masie całkowitej 18.000 kg, z fabrycznie nową zabudową do oczyszczania i transportu ścieków.  

 

WYMAGANIA DLA PODWOZIA: 

 Silnik wysokoprężny, o pojemności do 8 dm3. 

 Moc silnika od 280 KM do 320 KM 

 Rok produkcji 2012 r. lub młodszy 

 Przebieg pojazdu: maksymalnie 520.000 km 

 Liczba osi: 2 

 Układ jezdny 4x2 

 DMC 18 ton 

 Minimalna nośność techniczna osi:  przedniej 7,0 tony, tylnej 13 ton 

 Zawieszenie przód resor, tył pneumatyczne - regulowane 
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 Koła bliźniacze na osi tylnej 

 Rozstaw osi maksymalnie 3900 mm 

 Norma emisji spalin minimum EURO 5 

 Skrzynia biegów manualna – nie więcej niż 8 biegów do przodu 

 Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 

 Kabina dzienna – 2 osobowa, kolor biały 

 Fotel kierowcy pneumatyczny 

 Układ ABS 

 Tempomat 

 Radio CD 

 Elektryczne szyby 

 Elektryczne i podgrzewane lusterka 

 Luk dachowy 

 Blokada mechanizmu różnicowego 

 Zbiornik paliwa minimum 200 litrów 

 Opony nowe, bez zużycia – rozmiar minimum 315/70 R 22,5 

 Osłony najazdowe boczne  

 Przystawka odbioru mocy 

 Tachograf 

 Belka świetlna ostrzegawcza na dachu pojazdu 

 Komplet kluczyków 

 

 Pojazd sprawny technicznie - spełniający wymagania określone w przepisach 

regulujących warunki techniczne dla pojazdów 

 Stan techniczny – dobry, pojazd o sprawnych podzespołach i mechanizmach, bez 
uszkodzeń szyb, karoserii, korozji 

 Pojazd zarejestrowany w Polsce jako specjalny 

 Uregulowany stan prawny (nieobciążony zastawem, hipoteką, leasingiem, cłem itp.) 

 

WYMAGANIA DLA ZABUDOWY: 

 Zabudowa wraz z osprzętem fabrycznie nowa 

 Zbiornik w kształcie walczaka, wzmacniany pierścieniami, nachylony ku tyłowi, 

zamknięty dennicami wypukłymi, wykonany ze stali o grubości minimum 6mm,  

z zamontowaną  przegrodą (falochronem) 

 Pojemność zbiornika: minimalnie 10 m3, maksymalnie 11,5 m3 

 Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie 

 Kompresor ssąco-tłoczący do pracy ciągłej, wydajność minimum 10.000 l/min 

 Kompresor wyposażony w zawór czterodrogowy (ssanie/wypychanie) 

 Kompresor zabezpieczony przed zalaniem: górnym zaworem pływakowym 

znajdującym się w zbiorniku-piłkowym oraz dolnym zaworem pływakowym, 

znajdującym się przed kompresorem 

 Napęd z przystawki podwozia 

 Haki na węże na dennicy 

 Wychwytywacz oleju smarującego,  

 Tłumik hałasu,  

 Płynowskaz w przedniej części zbiornika wykonany z poliwęglanu, wyskalowany,  

 Manowakuometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku 
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 Zabudowa śrutowana lub piaskowana, zabezpieczona przed korozją 

 Kolor lakieru – pomarańczowy z palety RAL 

 Stelaże na węże ssawne wyłożone blachą aluminiową zamocowane po obu stronach 

zbiornika, o lekkim nachyleniu, wyposażone w  zawory spustowe 

 Króćce ssąco-spustowe z zasuwami nożowymi w rozmiarze DN110 - złącze strażackie: 

1x w dennicy tylnej, 1x z przodu beczki po stronie kierowcy, 

 Króćce zasuw wyposażone w zawory odpowietrzające, ułatwiające odłączanie węży 

 Zabudowa pojazdu umożliwiająca obsługę przez jedną osobę 

 Lampa robocza z tyłu zabudowy włączana z kabiny pojazdu 

 Lampa ostrzegawcza migająca z tyłu zabudowy 

 2 pachołki drogowe – ostrzegawcze, z miejscem przechowywania za tylną belką 
oświetleniową 

 Montaż systemu opomiarowania dla pojazdu asenizacyjnego (układu kontrolno-
pomiarowego składającego się z przepływomierza elektromagnetycznego i drukarki, 

które należy zamontować w kabinie pojazdu, czujnika przepływomierza z właściwymi 

króćcami i zakończone złączem strażackim, który należy zamontować na tylnym 
zaworze odcinającym – system do montażu dostarczy Zamawiający  

 Całkowita długość pojazdu z zabudową – maksymalnie 7500 mm 

 Całkowita wysokość pojazdu z zabudową – maksymalnie 3200 mm 

 

 

 

Wymagania Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia winien być przystosowany do pracy oraz bezpiecznego  poruszania się 

po drogach publicznych.   

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników Zamawiającego w 
zakresie obsługi urządzeń i prawidłowej eksploatacji pojazdu w dniu dostawy przedmiotu  

umowy do ZGK Sp. z o.o., ul. Wrocławska 15 w Twardogórze.   

3. Wykonawca zapewni gwarancję na zabudowę i osprzęt na okres nie krótszy, niż 12 miesięcy 

liczony od dnia przekazania pojazdu Zamawiającemu. Czas naprawy do 7 dni roboczych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

5. Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych. Wykonawca, który powołuje  się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia:  do 60 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia.  

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:          Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

                   ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra  

V. Warunki udziału w postępowaniu  

 

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

postepowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału dotyczące:  

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów.   
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         Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.   

2) Zdolności technicznej lub zawodowej.  

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie - wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawa została wykonana 

należycie.  

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

         Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.   

3. Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w tej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, zwierające informacje dotyczące:   

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia;  

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

4. Sprawdzenie spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.   

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.   

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).  

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.   

3. Do oferty należy dołączyć: 

1) Wykaz wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 
dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 

2) dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie, 

Formularz „Wykaz dostaw” stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.  
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mają obowiązek ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty 

dokumentów, np. umowy konsorcjum.  

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
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7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w dokumencie, o którym mowa w 

rozdz. VI. ust. 2 SIWZ.  

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

  

VII. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów   

 

1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty 

z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".  

2. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą.   

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

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

  

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.  

Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienionej formy porozumiewania się z Wykonawcami:  

a. środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna;  

b. operator pocztowy i kurier;  

c. osobiste doręczenie.  

2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

a. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.   

b. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
terminu składania ofert.  
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c. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o 

którym mowa w ust. 2 pkt b, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.   

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

którym mowa w ust. 2 pkt b. Treść zapytań wraz z Wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  

3. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający zamieszcza na swojej stronie 

internetowej www.zgk.twardogora.pl.  

4. Niezwłocznie Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: 

www.zgk.twardogora.pl  
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.  

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

imię i nazwisko:                   Łukasz Bernacki 

 tel.                     71 397 35 22 

mail:                                         L.Bernacki@zgk.twardogora.pl  

 

IX. Wymagania dotyczące wadium  

 

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

  

X. Termin związania ofertą  

 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

  

XI. Sposób przygotowania ofert  

 

1. Przygotowanie oferty:  

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym.  

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.  

3) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

4) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości zdekompletowania zawartości oferty.  

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 

zamknięta koperta).   
3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres 

podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący:  

  

Oferta: „Dostawa pojazdu asenizacyjnego na używanym podwoziu z fabrycznie nową 
zabudową oraz nowym osprzętem 

 

 nie otwierać przed 02.10.2020 r., godz. 14:05" 
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.  

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny 
ofert.  

1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 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 udzielania 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.   

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, 

niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona.  

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia.  

5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego ofertę.  

6. Dokumentami niejawnymi (zastrzeżonymi) składanymi w ofercie, mogą być tylko informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – co do 

których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one 

udostępniane.  
  

XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

1. Oferty należy składać do dnia: 02.10.2020r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 15,  Twardogóra, sekretariat  
 

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 02.10.2020r., o godz. 14:05 w siedzibie Zamawiającego:  

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  

ul. Wrocławska 15 56-416 Twardogóra,  sala konferencyjna   

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny  

 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty 
sporządzonym wg wzoru (Załącznik nr 1 do SIWZ) łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia.  

2. Cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
 z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
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XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

  

Nr    Nazwa 

kryterium  

Punkty Waga 

I Cena oferty max 100  100 % 

 

Kryterium:  Cena oferty 100%  

Punkty za kryterium „cena oferty” zostaną obliczone według następującego wzoru:  

  

Liczba punktów = 
𝑁𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
  x 100 pkt 

 

 

2. W przypadku jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

  
   

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo 

imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone o powodach odrzucenia oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których 

dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej.   
 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenia zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem składania ofert;  

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

  

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.  
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5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy  

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie Regulaminu – przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego.  

2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.  
Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Przepisu 
ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.   

 
 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Twardogórze.  

2. Dane osobowe Wnioskodawcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i 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). 
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3. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

 

XX. Załączniki  

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:   

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 4  – wykaz dostaw  

Załącznik nr 5 – wzór umowy  


