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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  

Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

Rudno 17, 14-100 Ostróda, Polska 

Tel. 89 644 12 44,  

www.zuokrudno.pl, zamowienia@zuokrudno.pl 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP1/zp/19/2019 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), dalej zwanej ustawą Pzp. 

pod nazwą 

„Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych 

 w obiektach Zamawiającego” 

        

 

             Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

         dnia 05.12.2019 r. 

      

       Prezes Zarządu  

      ZUOK RUDNO 

----------------------------------------------- 
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I.    Nazwa i adres Zamawiającego 

1. Siedziba: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17,  

 14 -100 Ostróda, Biuro: ul. Czarnieckiego 28,14-100 Ostróda,  

  POLSKA, NIP: 741-207-49-97, Regon: 280320880 

2.  tel.: +48 (89) 644 12 44  

3. http://www.zuokrudno.pl/  

4. e-mail:zamowienia@zuokrudno.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej 
nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 209 000 €. 

2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zmianami dalej zwaną ustawą Pzp.) 

3. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy  oraz 
przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
 nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stosuje tzw. procedurę odwróconą określoną w art. 24 
aa ustawy Pzp. 

5.   Ochrona Danych Osobowych 

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. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO", informuję, że: 

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych Rudno Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 
Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Leszka Rochowicza (dalej: Zakład 
RUDNO); 

■ inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO Sp. z o.o jest Pani Magdalena Bawolska, z którą można się skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez 
email.m.bawolska@zuokrudno.pl; 

http://www.zuokrudno.pl/
mailto:zamowienia@zuokrudno.pl
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■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie stałych usług 
utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 

■ 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. 
ustawy Pzp.  

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wliczając 
okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. 

■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

■ 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

■ 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. 

        Ponadto, stosownie do treści art. 8a ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że:  

        W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu; 2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 
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nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. 3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w obiektach Zamawiającego” 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym 

SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień  

 

CPV ;  

50711000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynków 

71314100-3- usługi elektryczne. 

5.Zamawijący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6/7 

ustawy Pzp. 

IV.  Wymagany termin wykonania zamówienia:  

1. Wymagany termin wykonania zamówienia od od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 grudnia 

2020r 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1 Nie podlegają wykluczeniu ( art.24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Pzp 
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1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub 

uprawnień . 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000 zł. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że: 

a) w zakresie dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą , którą skieruje do 

realizacji zamówienia, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne  do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, 

remontów, montażu kontrolno-pomiarowym. GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci 

elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną. 2. 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 3. Urządzenia, 

instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 4. zespoły prądotwórcze o 

mocy powyżej 50 kW, 5. urządzenia elektrotermiczne, 7.sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,10. 

aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń  i instalacji wymienionych w pkt. 2,3,4,5,7 posiadająca co najmniej 2 letnie 

doświadczenie na stanowisku odpowiadającym zakresowi powierzanych zadań przy realizacji zamówienia 

w zakresie bieżącej eksploatacji i dozoru 

oraz jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w zakresie minimum do 1 kV. oraz 

posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku odpowiadającym zakresowi powierzanych 

zadań przy realizacji zamówienia w zakresie bieżącej eksploatacji; 

oraz dysponuje co najmniej jedną osobą, którą skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającą ważne 

badanie lekarskie medycyny pracy do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 
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2016 poz. 2067); Załącznik nr 6  

oraz wykonawca złoży oświadczenie o siedzibie Wykonawcy znajduje się w odległości do 30 km od 

siedziby Zamawiającego według Załącznika nr 7. Siedzibą Zamawiającego jest Rudno 17 

1.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

1.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.5.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

1.6.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana 
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

1.7.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.  

1.8.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.  

1.9.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 pkt 1,2,4,8 

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

1.11.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w pkt 1.7 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt V ppkt 1.2 
b,c SIWZ. 
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1.12. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a 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 
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

1.13 Wymagania o których mowa art.29 ust.3a ustawy Pzp  

1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia świadczenia stałych usług utrzymania 
urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego będącej przedmiotem zamówienia w liczbie 
osób niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r-Kodeks pracy(Dz.U. z dnia 2014r 
poz.1502 z póżn.zm) 

2.Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy złożył zamawiającemu wykaz 
pracowników którzy będą wykonywać czynności, w zakresie realizacji zamówienia przy świadczeniu 
stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego wraz z 
zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z  26 czerwca 1974r-Kodeks pracy. 

3.Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż  
2 dni robocze przedkładał będzie zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę z 
pracownikami wykonującymi czynności, w zakresie realizacji zamówienia przy świadczeniu stałych usług 
utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” Kopia umowy/ umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych pracowników, zgodnie przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z ukrytymi danymi osobowymi, w tym 
szczególności danymi adresowymi i placowymi pracowników).Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji wykonywanych 
przez wskazane osoby czynności , w zakresie realizacji zamówienia przy świadczeniu stałych usług 
utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego” w szczególności poprzez 
wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 
uprzedzenia wykonawcy  
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5.Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa powyżej w terminie 
wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej 
w projekcie umowy nr 10 do siwz 

6.Zapisy  dotyczące wymagań o których mowa art.29 ust.3a ustawy Pzp również wszystkich 
podwykonawców. 

VII. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust 1 pkt 12-23 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

12)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

13)   wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2019, poz. 1950 lub art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.2019, poz. 1468) ), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 

d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

14)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

15)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

16)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który 

zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 



9 

 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18)   wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu; 

20)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

21)   wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.2019, poz.628); 

22)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz.369), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

VIII. Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt.1,2,4,8 ustawy 

Pzp. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

 1) 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. 2019 poz. 243)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.2019, 

poz. 498.); 
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2)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; 

4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Na podstawie art. 24 ust 8 ustawy Pzp , Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 

i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

IX. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od wykonawców, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców , które należy złożyć wraz z 

ofertą: 

a) Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do siwz 

b) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu, stanowiący Załącznik nr 3 do siwz 

c) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik 

nr 4 do siwz 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,  w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu Załącznik nr 3 i 4. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

•W przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie właściwego rejestru  

-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 

•W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli każdego  z podmiotów występujących wspólnie do reprezentowania w postępowaniu ( 

zgodnie z art.23 ustawy Pzp)  

3.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca , do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –Załącznik nr 9 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca  nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia-art.22 d 

ustawy Pzp 

X..Oświadczenie , które wykonawca ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia 

upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 XI. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego , nie krótszym niż 5 dni , 

aktualne na dzień składania następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) odpisu 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; 



12 

 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

a)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu jak wyżej, 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. 

b)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. 

c)Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

składania ofert. 

2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w  szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

a)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

b)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. 
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c)Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

składania ofert. 

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

a)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

b)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. 

c)Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

składania ofert 

5) Dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w 

wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000 zł. 

6) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według Załącznika nr 

6 do SIWZ 

7) Oświadczenie o siedzibie Wykonawcy znajduje się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego 

według Załącznika nr 8 

 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

 przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
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Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest 

dokonanie czynności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), w określonym 

terminie czasu lokalnego. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności 

wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, 

powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty. 

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na 

adres zamowienia@zuokrudno.pl. SIWZ uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (o ile Strona żądała 

potwierdzenia). 

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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 wyznaczonego terminu składania ofert. 

3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w punkcie 27.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający udostępnia w sposób wskazany w pkt. 3.5. 

SIWZ odnoszącym się uzyskania informacji o charakterze poufnym. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców. 

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) w zakresie prowadzonej procedury – Pani Magdalena Bawolska 

 e-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl;   

b) w zakresie merytorycznym  - Pan Krzystof Maciejkowicz 

 e-mail:m.k.maciejkowicz@zuokrudno.pl  

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
 telefonu. 

XIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

        Zamawijący nie wymaga wadium  

XIV. Termin związania ofertą. 
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1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

 upływem terminu składania ofert. 

2.       Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 

zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XV. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie  dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków  powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

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

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   

7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

9. 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.  

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

 upływem terminu otwarcia ofert. 

11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi 

zawierać oznaczenie: 

 Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na: 

„Świadczenie stałych usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznychw obiektach 
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Zamawiającego” 

   Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert 12.12.2019r godz.10.15 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

 wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie 

 lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na “Świadczenie 

usług pełnego zakresu napraw pojazdów samochodowych będących w dyspozycji 

Zamawiającego” Oznaczenie sprawy: „DZP1/zp/19/2019 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 

oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy. 

16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług 

pełnego zakresu napraw pojazdów samochodowych będących w dyspozycji 

Zamawiającego” Oznaczenie sprawy: : DZP1/zp/19/2019 Nie otwierać przed upływem 

terminu otwarcia ofert. 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w  terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 

takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą 

„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz 

jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

 zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm  podwykonawców. 

 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce i termin składania ofert:  
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a) miejsce składania ofert. Sekretariat, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

RUDNO Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 

b) termin składania ofert: do dnia 12.12.2019r. do godz. 10.00 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna , Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

 Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 28,  14-100 Ostróda 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 12.12.2019r. o godz.10.15  

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona  numerem 

według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie 

złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas 

otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty 

 otwierane będą w pierwszej kolejności.  

6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną  otwarte 

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty. 

XVII. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza  na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 ofertach. 

4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

 przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca  ofertę, 

która została złożona po terminie. 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Na cenę oferty składa się: (1) Cena brutto jednej roboczogodziny w czasie pracy linii sortowniczej 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00 i w soboty od godziny 6.00 do 14.00 

uwzględniająca wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami w tym kosztu dojazdu. 
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Stawka roboczogodziny odnosi się do rzeczywistego czasu wykonania naprawy bez względu na 

liczbę osób ją wykonujących; (2) Cena brutto jednej roboczogodziny poza godzinami pracy 

sortowni tj.  godziny nocne od 22.00 do 6.00, w soboty od 14.00 oraz w niedzielę uwzględniająca 

wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami w tym kosztu dojazdu. (3)  Oferowany 

narzut (w %) do ceny zakupu części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia, podany procentowo w stosunku do udokumentowanej ceny nabycia 

Zaoferowana stawka za roboczogodzinę oraz narzut (w %) do ceny zakupu części zamiennych, 

materiałów eksploatacyjnych ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy. Każdy z 

Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się 

negocjacji w sprawie ceny.  

2. Ceny brutto jednej roboczogodziny musi być podana w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, marża zaś podana liczbowo w wartości procentowej. Cena i marża 

określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla 

zawieranej umowy – nie mogą ulec zwiększeniu. 

3. Podana cena brutto jednej roboczogodziny oferty powinna zawierać w sobie wszystkie elementy 

związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia. 

 

Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1.Zamawiający oceni i porówna te Oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie 

będzie podlegał wykluczeniu z postępowania  

2.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

2.1. Cena brutto jednej roboczogodziny w czasie pracy linii sortowniczej tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6.00 do 22.00 i w soboty od godziny 6.00 do 14.00  – waga 30pkt 

2.2.Cena brutto  jednej roboczogodziny poza godzinami pracy sortowni tj. godziny nocne od 22.00 do 

6.00, w soboty od 14.00 oraz w niedzielę- waga 40pkt. 

2.3. Oferowany narzut (w %) do ceny zakupu części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych objętych 
przedmiotem zamówienia, podany procentowo w stosunku do udokumentowanej ceny nabycia.-waga 20pkt 
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Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 

Sposób oceny wg wzoru lub 

deklaracja TAK/NIE 

1.Cena brutto jednej roboczogodziny CR1 

 w czasie pracy linii sortowniczej tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 

22.00 i w soboty od godziny 6.00 do 14.00 

uwzględniająca wszystkie koszty i składniki wraz 

z niezbędnymi narzutami w tym kosztu dojazdu. 

40% 40 

 

 

Cena najtańszej ceny brutto  

jednej roboczogodziny 

C = ------------------------------ x 40 
ceny brutto  

jednej roboczogodziny oferty badanej 

 

 

 

2. Cena brutto  jednej roboczogodziny CR2 poza 

godzinami pracy sortowni tj.  godziny nocne od 

22.00 do 6.00, w soboty od 14.00 oraz w 

niedzielę uwzględniająca wszystkie koszty i 

składniki wraz z niezbędnymi narzutami w tym 

kosztu/dojazdu. . 
  

 

40% 40 

 

Cena najtańszej ceny brutto  

jednej roboczogodziny 

C = ------------------------------ x 40 
ceny brutto  

jednej roboczogodziny oferty badanej 

3. Oferowany narzut N (w %) do ceny zakupu części 

zamiennych, materiałów eksploatacyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia, podany procentowo w 

stosunku do udokumentowanej ceny nabycia. 

20% 20 

W formularzu ofertowym w należy podać 
dokładny procent narzutu, a nie przedział 
procentowy. 
0%-20pkt 
1%-19pkt 
2%-18pkt 
3%-17pkt 
4%-16pkt 
5%-15pkt 
6%-14pkt 
7%-13pkt 
8%-12pkt 
9%-11pkt 
10%-10pkt 
 i więcej –0 pkt 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 
1. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: 
 

K = CR1 + CR2+ N 

 

XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

 wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

 zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

XXI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

 zamówienia publicznego  

        Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane 

XXII Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

 postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

następujące środki prawne: 

1.Odwołanie, które przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

(a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

(b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

(c) odrzucenia oferty odwołującego; 

(d) opisu przedmiotu zamówienia; 

(e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

          2.Skarga do sądu. 

W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. PZP. 
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XXIV. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

2)  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty, 

3)  Załącznik nr 3 do SIWZ wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego  

 w  ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 

 potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

4)  Załącznik nr 4 do SIWZ wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego   

w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie 

 potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

 5)  Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

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

6)  Załącznik nr 6 do SIWZ –wzór Wykazu osób uczęstniczących w wykonywaniu zamówienia, 

7) Załącznik nr 7 do SIWZ- wzór Oświadczenia o siedzibie Wykonawcy  

8)  Załącznik nr 8 do SIWZ- wzór Zobowiązania  

9)       Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

10) Załącznik nr 10 do SIWZ – Umowa Główna  

  

 

 


