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Nr sprawy: DKA.260.1.4.2019.DD     Ratowice, dnia 22.03.2019 r.    

  
  
  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

( dalej jako SIWZ ) 

  

  

  

  

DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH Z ZABUDOWĄ TYPU 

FURGON W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z  

OPCJĄ WYKUPU 

  

  

  

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę o wartości szacunkowej mniejszej  

niż wyrażona  w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  

zamówień publicznych  ( t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )  

  

  

   

Zamawiający:  

Nazwa:    Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o.  

         reprezentowany przez Prezesa Zarządu Adama Drzazga   

  

Adres Zamawiającego:   ul. Wrocławska 111  

       55-003 Ratowice  
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I. ZAMAWIAJĄCY:  

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o 

55-003 Ratowice, ul. Wrocławska 111  

adres strony internetowej: www.zgkczernica.pl 

tel. 071 318-01-73,  fax  071 318-01-73 wew. 21  

e-mail:  przetargi@zgkczernica.pl  

KRS 0000676519 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, dalej jako 

ustawa Pzp).  

  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon 

w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu: 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na: 

• co najmniej 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów; 

• co najmniej 60 miesiące na perforację nadwozia bez limitów kilometrów; 

2) gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia (pojazdów); 

3)  producent gwarantuje czas fizycznej reakcji serwisu do 24 godzin od daty zgłoszenia awarii w formie 

pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną. Wykonanie naprawy w terminie 7 dni od zgłoszenia; 

4) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni Producent zabezpieczy i dostarczy 

Wykonawcy pojazd zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi 

zawartemu w SIWZ; 

5) okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy; 

6) w przypadku wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu pojazdu, okres gwarancji na ten element 

biegnie od nowa od daty naprawy lub wymiany. 

2. Wymagania techniczne pojazdów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 

do SIWZ i załącznik nr 4a do SIWZ.  

3. W dniu odbioru samochodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) instrukcje obsługi w języku polskim, 

b) karty pojazdów, 

c) karty gwarancyjne pojazdów, 

d) dowody rejestracyjne pojazdów. 

 

 

http://www.zgkczernica.pl/
mailto:przetargi@zgkczernica.pl
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4. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w oparciu o stałe oprocentowanie:  

1) waluta leasingu: PLN,  

2) opłata inicjalna/wstępna w wysokości 15% brutto wartości pojazdu i zostanie uiszczona w dniu 

podpisania umowy, zgodnie z treścią harmonogramu opłat leasingowych, stanowiącym załącznik 

do umowy, 

3) czas trwania umowy: 36 miesięcznych, 

4) w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy ( leasingodawcy ) 35 miesięcznych 

równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego 

przedmiotu zamówienia, 

5) raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania 

umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca od 

dnia przekazania przedmiotu zamówienia, 

6) oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy,  

7) opłata końcowa: 1% wartości brutto pojazdu ( wykup ), 

8) prawo opcji wykupu pojazdu za opłatę końcową z określoną w umowie ceną. Po zaksięgowaniu tej 

wpłaty Leasingobiorca otrzyma stosowną fakturę zakupu/umowę sprzedaży, 

9) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w 

szczególności opłat manipulacyjnych czy opłat rejestracji pojazdów;  

10) Wykonawca ( finansujący ) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia ( Leasingu ), 

11) wysokość miesięcznej raty leasingu bezwzględnie stała i niezmienna w czasie trwania całej umowy 

leasingu.  

12) każdy z samochodów może być objęty odrębną umową z uwzględnieniem wymogów w pkt III 

SIWZ; 

5. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:  

34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe 

66114000-2 Usługi leasingu finansowego  

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych ani częściowych    

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

  

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Dostawa pojazdów: do dnia 28.06.2019r. 

Usługa leasingu: 36 miesięcy wraz z ratą wykupową od dnia protokolarnego odbioru pojazdów.  

  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

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

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie stawia warunków udziału postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 oraz 

ust. 1b ustawy Pzp., 
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3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.   

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, 

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.  

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający 

zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o 

udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia 

konkurencji.  

6. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy Pzp,  może wykluczyć 

Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców oraz nie 

podleganie wykluczeniu, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, 

o których mowa w pkt. VII SIWZ.   

  

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP:   

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia następujące fakultatywne 

przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

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

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).  

  

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA:  

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,  

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia 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 ustawy PZP. 

https://sip.lex.pl/%23/dokument/18208902%23art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/%23/dokument/17021464%23art(366)ust(1)
https://sip.lex.pl/%23/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(1)
https://sip.lex.pl/%23/dokument/17074707%23art(24)ust(5)pkt(1)
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2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

3. 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 w ppkt. 2, 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. Przepis odnośnie terminu stosuje się.  

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu.  

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Pzp stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

6. Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd wymagań Zamawiającego określonych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży opis oferowanych pojazdów, 

sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. Z opisu winno wynikać, 

iż oferowane pojazdy spełniają wszelkie wymagania Zamawiającego określone w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

7. Projekt umów leasingowych przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem istotnych warunków o 

których mowa w pkt III SIWZ.  

8. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 niniejszego punktu SIWZ, Zamawiający będzie żądał od 

Wykonawcy na zasadach wskazanych w  pkt. VIII SIWZ.   

  

VIII.  ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających:  
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1) brak podstaw wykluczenia z postępowania.;  

2) spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego;   

2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia 

postępowania w procedurze odwróconej.  

5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

z postępowania, wskazanych w pkt. VII ppkt. 1-5 oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty.   

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne.  

8. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 7 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów.  

9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w oryginale.  

10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  

2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia wskazane w ppkt. 10 składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
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11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą.   

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

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

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia zgodnego w treści z załącznikiem nr 2, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienie przez oferowaną dostawę 

wymagań określonych przez Zamawiającego, lub też 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.  

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

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

18. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.   

19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

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

oświadczeń lub dokumentów. 

20. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie  w przedmiocie  wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 1wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   

  

                                                 
1 rozporządzenie 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).  
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IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców.   

3. Wszystkie zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. 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.  

  

X. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez 

Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w dostawę. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.  

  

XI. INFORMACJE 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 prowadzi się w języku polskim.  

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

mailem.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  
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4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faxu podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma, chyba że 

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia lub informacji w sposób określony w ppkt. 3 oświadczy, iż ww. wiadomości nie 

otrzymał.  

5. 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.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał  

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również 

na stronie internetowej Zamawiającego.  

8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. I 

SIWZ.  

9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

 

Marian Zaraś, tel. 071 318 92 13, m.zaras@zgkczernica.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia, 

Rafał Koziarski , tel. 071 318 77 99, r.koziarski@zgkczernica.pl – w zakresie przedmiotu zamówienia, 

Dorota Dziedzic, tel. 071 301 40 83, d.dziedzic@zgkczernica.pl – w zakresie ustawy Pzp. 

  

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

  

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni..  

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

  

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

1) Formularz „Oferta” przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

mailto:m.zaras@zgkczernica.pl
mailto:r.koziarski@zgkczernica.pl
mailto:d.dziedzic@zgkczernica.pl
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2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr  2 do SIWZ;  

3)  w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 

pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;  

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację 

zamówienia, zgodnie z pkt. IX SIWZ, jeżeli dotyczy.  

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

oferty w postaci elektronicznej.  

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

4. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w oryginale lub 

kopii potwierdzonej notarialnie.  

5. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną opatrzone czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym 

opatrzonym imienną pieczęcią, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które winno zostać złożone 

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

6. 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.  

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

8. Wszystkie strony oferty i załączników winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz spięte 

w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację.  

9. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem 

czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie  zamówienie podwykonawcom.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Formularzu Oferta (załącznik nr 1) części zamówienia, 

którą zamierza powierzyć podwykonawcom.  

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

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

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

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 
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innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz 

podpis Wykonawcy.  

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

19. Sposób złożenia oferty:  

1) oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:  

a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać oznaczenie: 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: ,,Dostawa dwóch samochodów dostawczych z 

zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.  

Nie otwierać przed dniem 03.04.2019r. do godz. 10:15  

b) koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę 

w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 

oznaczenia na kopercie zewnętrznej.  

21. Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia,  z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być 

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

Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji 

zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego.  

  

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.  

Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., 55-003 Ratowice ul. Wrocławska 111,  

pokój nr 1.04. Biuro Podawcze  

2. Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2019r. o godz. 10:00  

3. Oferty zostaną otwarte w dniu 03.04.2019r. o godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111, 

pokój nr 1.01.  

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej informacje dotyczące:  
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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.  

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

 

  

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY  

1. W Formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę 

całkowitą realizacji przedmiotu zamówienia.   

2. Cena całkowita stanowić będzie sumę kwot obejmujących:  

1) opłatę inicjalną\wstępną: 15% wartości brutto pojazdów,  

2) raty leasingowe: 35 równych miesięcznych rat leasingowych,  

3) opłatę końcową: 1% wartości brutto pojazdów. 

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym w 

szczególności koszty rejestracji pojazdów, w tym podatek od towarów i usług VAT.  

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).  

5. Cena musi być podana w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. 

6. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. Treść oświadczenia zawarta została w załączniku Nr 1 do SIWZ – 

Formularzu oferty. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich 

okoliczności jak:  

− wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,  

− import usług lub towarów,  

− mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.  

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

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

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Opis kryterium i sposobu oceny oferty. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami przypisując im wagę 

procentową: 

KRYTERIUM – cena P(C) – waga 100%    

http://sip.lex.pl/%23/hipertekst/17074707_art(91)_1?pit=2016-01-07
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Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu Oferta. Brak 

określenia ceny w druku Oferta spowoduje odrzucenie oferty. 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: 

 

P (C) = Cmin/Cbad x 100 pkt. x 100% 
gdzie: 

P(C) – liczba punktów badanej oferty w kryterium ceny, 

Cmin – cena oferowana minimalna brutto za 2 samochody 

Cbad – cena badanej oferty brutto za 2 samochody 

Oferta w kryterium może uzyskać maksymalnie – 100 punktów, 

100% = 100 pkt. – waga kryterium 

 

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, zgodnie z art. 91 ust. 5 Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni wymogi ustawy Pzp i 

SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO  WYBORZE  OFERTY W CELU  ZAWARCIA UMOWY W  SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Przed podpisaniem umowy, w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym 

się o zamówienie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum), Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1. 

  

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY: 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie punktu XVII SIWZ, podpisana zostanie umowa uwzględniająca warunki, o których mowa w 

pkt III SIWZ. 
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2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.  

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w ppkt. 2, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także gdy w 

postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 

postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do 

treści zawartej umowy w następującym zakresie ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku 

od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena 

netto jest stała.  

6. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz 

wymaga zgody drugiej strony.  

  

XXI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy określonych w 

ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI 

„Środki ochrony prawnej” w rozdziale 2 i 3 ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy.  

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla danego rodzaju 

podpisu.  
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7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

8. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty Odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:  

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 

na stronie internetowej Zamawiającego. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1),2)  wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia,  

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 

której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp.  

1) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo 

dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

Pzp dla tej czynności.   

2) Na czynności, o których mowa w ppkt. 1) nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 

2 ustawy Pzp.  

  

XXII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

XXIII. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
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XXIV. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą mailową.  

XXV. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w złotych polskich 

PLN.  

XXVI. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

XXVII. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

świadczenia dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7 

ustawy Pzp.  

XXVIII. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXIX. Klauzula informacyjna 

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. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o 

55-003 Ratowice, ul. Wrocławska 111; 

 

3. inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest: 

Pani Izabela Skonieczna - Powałka, kontakt: biuro@zgkczernica.pl   

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

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego . 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. 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; 

8. posiada Pani/Pan: 

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

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

mailto:biuro@zgkczernica.pl
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• 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, z tym 

zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego.   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  

Załączniki do SIWZ:  

Załącznik Nr 1 -  Formularz „Oferta”  

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania   

Załącznik Nr 3 -  Informacja w zakresie grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 4 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Samochód nr 1 

Załącznik Nr 4a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Samochód nr 2 

  

Wskazane załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ.   

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 

wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.   
 

ZATWIERDZAM 

Na oryginale podpisał 

Adam Drzazga 

Prezes Zarządu ZGK Czernica Sp. z o. o 

          


