
Szczebrzeszyn, 2021-05-19

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  2/2021.  Nazwa
zadania:  Zakup  i  dostawa  paliw  na  potrzeby  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w
Szczebrzeszynie Sp. z o.o.
I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o.
Adres zamawiającego Gorajska 51
Kod Miejscowość 22-460 Szczebrzeszyn
Telefon: 84 6821 167
adres strony internetowej zgk-szczebrzeszyn.pl
adres poczty elektronicznej biuro@szczebrzeszyn.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia  treści  SWZ  oraz  inne  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia:
zgk-szczebrzeszyn.pl/bip

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2019), 
(zwanej  dalej  również  "ustawą Pzp")  a także wydane na podstawie  niniejszej  ustawy
rozporządzenia wykonawcze oraz rozporządzenia wykonawcze, które zachowały moc na
podstawie   ustawy z dnia 11 września  2019 roku Przepisy wprowadzające ustawę ‒
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2020),  dotyczące
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126, Dz. U. z 2018 r. poz. 1993),

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 129 ust. 2 oraz art.

132 Prawa zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej

"SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy wg. zestawienie potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o

1 olej napędowy - 45000 l, 

2 etylina bezołowiowa  - 2000 l, 

3 płyn chłodniczy -  200 l , 



4 AdBlue - 300 l 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09240000-3 Produkty pochodne ropy i węgla

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

   3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

   4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

  5.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  udzielenia  zamówień  uzupełniających
(dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt. 7 lub 8) .

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom:

 6.1  Zamawiający  nie  wprowadza  zastrzeżenia  wskazującego  na  obowiązek  osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

  7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
  7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
  7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
  7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
  7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

9. Przedmiotowe środki dowodowe.

9.1. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, 
dostaw lub usług z określonymi w niniejszej SIWZ cechami, złożenia przez wykonawcę 
określonej etykiety - informacje dot. etykiety.
9.2. Przez etykietę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć każdy dokument, w tym 
zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, 
proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety. Zamawiający 
akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
spełniają równoważne wymagania.
9.3. Inne informacje dot. złożenia przez wykonawcę określonej etykiety
9.4. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, 



dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia 
złożenia przez wykonawcę certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub 
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.
9.5. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki 
oceniające zgodność.
9.6. Inne informacje dot. złożenia przez wykonawcę określonego certyfikatu
9.7. Informacje na temat innych niż określone w pkt. 9.1 i 9.4 przedmiotowych środków 
dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria:
9.8. Inne informacje dot. przedmiotowych środków dowodowych
9.10. wykonawca składa Przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą
9.11. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 
lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

10. Wymagania organizacyjne
możliwość codziennego tankowania w odległości do 8 km od siedziby Zamawiającego

11. Wymagania dot. gwarancji
nie dotyczy

IV. Termin wykonania zamówienia

   Wymagany termin wykonania zamówienia    2022-05-31
  

V. Podstawy wykluczenia 

1.  Z  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  wyklucza  się  wykonawców,  którzy  podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
 2.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawcę  (z
uwzględnieniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp): 

  1) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108
ust.  1  pkt  3,  chyba  że  wykonawca  odpowiednio  przed  upływem  terminu  do  składania
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  od-setkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności
  2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy: 
a)  będącego  osobą  fizyczną  skazanego  prawomocnie  za  przestępstwo  przeciwko
środowisku,  o  którym  mowa  w  rozdziale  XXII  Kodeksu  karnego  lub  za  przestępstwo
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  o  którym  mowa  w  rozdziale



XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa
obcego, 
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
  3) 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  lub
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b
  4) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  ogłoszono  upadłość,  którego  aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
  5) 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 dowodów
  6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie
można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
  7) który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  w  znacznym  stopniu  lub  zakresie  nie
wykonał  lub  nienależycie  wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał  istotne
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub
umowy  koncesji,  co  doprowadziło  do  wypowiedzenia  lub  odstąpienia  od  umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady
  8)  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  co  mogło  mieć  istotny  wpływ  na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w stanie  przedstawić  wymaganych  podmiotowych
środków dowodowych
  9) który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpływać  na  czynności  zamawiającego  lub
próbował  pozyskać  lub  pozyskał  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
  10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd,  co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,
5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki: 

1)  naprawił  lub  zobowiązał  się  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej  przestępstwem,
wykroczeniem  lub  swoim  nieprawidłowym  postępowaniem,  w  tym  poprzez
zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym; 



3)  podjął  konkretne  środki  techniczne,  organizacyjne  i  kadrowe,  odpowiednie  dla
zapobiegania  dalszym  przestępstwom,  wykroczeniom  lub  nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d)  utworzył  struktury  audytu  wewnętrznego  do  monitorowania  przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są
wystarczające do wykazania  jego rzetelności,  uwzględniając  wagę i  szczególne okoliczności
czynu  wykonawcy.  Jeżeli  podjęte  przez  wykonawcę  czynności  nie  są  wystarczające  do
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

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

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) została złożona przez wykonawcę: 

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub 
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.
125  ust.  1,  lub  podmiotowego  środka  dowodowego,  potwierdzających  brak
podstaw  wykluczenia  lub  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  lub
innych dokumentów lub oświadczeń; 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
6)  nie  została  sporządzona  lub  przekazana  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami
technicznymi  oraz organizacyjnymi  sporządzania  lub  przekazywania  ofert  przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego; 
7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3; 
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
13) wykonawca nie wyraził  pisemnej  zgody na wybór  jego oferty po upływie  terminu
związania ofertą; 
14) wykonawca  nie  wniósł  wadium,  lub  wniósł  w  sposób  nieprawidłowy  lub  nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; 
16) jej  przyjęcie  naruszałoby  bezpieczeństwo  publiczne  lub  istotny  interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować
w inny sposób; 
17) obejmuje  ona  urządzenia  informatyczne  lub  oprogramowanie  wskazane  w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym



systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ
na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

9.  Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  niepodleganie  wykluczeniu
dokonywana  będzie  w  oparciu  o  złożone  przez  wykonawcę  w  niniejszym  postępowaniu
oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz

niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

 zamawiający  wymaga,  aby  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia  byli  wpisani  do  jednego  z  rejestrów  zawodowych  lub  handlowych
prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 zamawiający  wymaga,  aby  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia udowodnili posiadanie: 
1)  odpowiedniego  zezwolenia,  licencji,  koncesji  lub  wpisu  do  rejestru  działalności
regulowanej 
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli  co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  posiada  uprawnienia  do
prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej  i  zrealizuje  roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej,
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Postanowienia dotyczące Udostępniania zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w

stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  niniejszego  zamówienia  polegać  na
zdolnościach technicznych  lub  zawodowych  lub sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

2) W odniesieniu  do warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów  udostępniających
zasoby,  składa,  wraz z ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby do
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  niniejszego



zamówienia  lub  inny  podmiotowy  środek  dowodowy  potwierdzający,  że  wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów. 

4) Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  potwierdza,  że  stosunek  łączący
wykonawcę  z  tym  podmiotem  /  podmiotami  udostępniającymi  zasoby  gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2)  sposób  i  okres  udostępnienia  wykonawcy  i  wykorzystania  przez  niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3)  czy  i  w  jakim  zakresie  podmiot  udostępniający  zasoby,  na  zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5) Podmiot,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  odpowiada  solidarnie  z
wykonawcą,  który  polega  na  jego  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej,  za  szkodę
poniesioną  przez  zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy

5.  Określone przez Zamawiającego warunki  udziału  w postępowaniu  oraz wymagane środki
dowodowe  mają  na celu  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  niniejszego
zamówienia.  Wykonawcy,  którzy  nie  wykażą  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

   7.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego .

3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 2  składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5)  Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów
udostępniających  zasoby,  przedstawia,  wraz  z  własnym  oświadczeniem   także
oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

 

  5) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę



  7)    Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę

2.  Zamawiający  żąda podmiotowych  środków dowodowych  na potwierdzenie  braku podstaw
wykluczenia   oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3.  Zamawiający  przed  wyborem  najkorzystniejszej  oferty  wzywa  wykonawcę,  którego  oferta
została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  10  dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
4. 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 podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich
złożenia. 
5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub
wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  podmiotowych  środków  dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia. 
6.  Zamawiający  nie  wzywa  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych  w  sytuacjach
określonych w art. 127 ustawy Pzp.
7. W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: 
- oświadczenia JEDZ, 
- podmiotowych środków dowodowych, 
- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
8. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia JEDZ
lub  złożonych  podmiotowych  środków dowodowych  lub  innych  dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu.

VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:
1) Komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcami  (składanie  oświadczeń,

dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza:
  dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  miniPortal  (Formularz  do
komunikacji)  (<<<https://miniportal.uzp.gov.pl>>>)

2) We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub Identyfikator Postępowania). 

3) Dokumenty  elektroniczne,  oświadczenia  lub  elektroniczne  kopie  dokumentów  lub
oświadczeń   składane  są  przez  Wykonawcę  za   pośrednictwem  Formularza  do
komunikacji jako załączniki. 

4) Sposób  sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych
kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia



publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów elektronicznych  oraz
rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia.

5) Forma złożenia oferty oraz oświadczenia JEDZ - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.
  6) Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji  z Wykonawcami za pomocą

poczty elektronicznej, (adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji), w
tym  również  możliwość  składania  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) Osobą ze strony zamawiającego  upoważnioną  do kontaktowania  się  z  wykonawcami

jest: 
stanowisko Prezes Zarządu 
imię i nazwisko Piotr Gnieciak 
tel. 84 6821 167 
fax. 84 6821 167 
w terminach 7:00-15:00
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia  wpływu  oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz innych informacji jest:
stanowisko Prokurent 
imię i nazwisko Zofia Klajn 
tel. 84 6821 167 
fax. 84 6821 167 
w terminach 7:00-15:00

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
1) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej

specyfikacji warunków zamówienia. 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał

specyfikację  warunków zamówienia  nie  później  niż  na 6  dni  przed  upływem  terminu
składania  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  wpłynął  do
zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym
mowa  w  pkt.  2),  po  upłynięciu,  którego  zamawiający  może  pozostawić  wniosek  o
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: zgk-szczebrzeszyn/bip.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania
pisemności postępowania.

6)   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców
4. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje,  uzupełnienia i  ustalenia lub zmiany,  w tym
zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: zgk-szczebrzeszyn/bip.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również  pytania  wykonawców  wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i



zobowiązania  wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonych  terminów  będą  podlegały
nowemu terminowi.

4) Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  nie  prowadzi  do  zmiany  treści
ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

X. Termin związania ofertą

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres   90   dni od upływu terminu składania
ofert, 

3. W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu
związania  ofertą  zamawiający  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwraca  się
jednokrotnie  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o
wskazywany okres, nie dłuższy niż 60 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.  2,  wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Forma oferty :

1) Ofertę  oraz  wszystkie  załączniki,   składa  się  pod  rygorem  nieważności  przy  użyciu
środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 

2) Wykonawca  składa  ofertę  za   pośrednictwem    Formularza  do  złożenia,  zmiany,
wycofania  oferty  lub  wniosku  dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny na miniPortalu  -  szczegóły  postępowania.  W formularzu oferty  Wykonawca
zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie
korespondencja związana z postępowaniem. 3) Oferta  powinna  być  sporządzona  w
języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych PDF, DOC,
DOCX,  RTF,  XPS,  ODT  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  4)

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania  z  miniPortal.  Ofertę  należy  złożyć  w  oryginale.  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  złożenia  oferty  w  formie  skanu  dokumentu  pierwotnie  wytworzonego  i
wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób
dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powstały w ten
sposób  dokument  elektroniczny Zamawiający  traktował  będzie  jako  ofertę  złożoną  w
postaci  elektronicznej  niezależnie  od  tego,  czy  jej  postać  elektroniczna  powstała
wyłącznie  przy  użyciu  programu  komputerowego,  czy  też  na  skutek  przekształcenia
postaci  papierowej  do  postaci  elektronicznej,  jeżeli  tylko  dokument  ten  zostanie
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym
pliku  wraz  z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia  "Załącznik  stanowiący tajemnicę



przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane
do jednego pliku archiwum (ZIP). 

7) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
za  pośrednictwem    Formularza do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku
dostępnego  na   ePUAP  i  udostępnionych  również  na  miniPortalu.  Sposób  zmiany  i
wycofania oferty został  opisany w Instrukcji  użytkownika dostępnej  na miniPortalu.  8)

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

2. Przygotowanie oferty:
1) Na  ofertę  składają  się  wszystkie  oświadczenia  i  załączniki  wymienione  w  pkt.  VII

niniejszej specyfikacji. 
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta  oraz  wymagane  formularze,  zestawienia  i  wykazy  składane  wraz  z  ofertą

wymagają  podpisu (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osób uprawnionych  do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.

5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6) Oferta powinna zawierać  wszystkie  wymagane dokumenty,  oświadczenia,  załączniki  i
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.

8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Wykonawca  w  takim
przypadku  zobowiązany  jest  wykazać,  że  zastrzeżone informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa,  a także wydzielić  je  w osobnym pliku.  Tak wydzielonych  informacji
Zamawiający  nie  będzie  ujawniał.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji  i
dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art.
222 ust. 5 ustawy Pzp.

9) W  przypadku  określonym  w  art.  225  wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
zamawiającego, że:

a)  wybór  jego oferty będzie  prowadził  do powstania  u zamawiającego obowiązku
podatkowego; 
b)  wskazuje  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub świadczenie
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c)  wskazuje  wartości  towaru  lub  usługi  objętego  obowiązkiem  podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazuje stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.

3.  Postanowienia  dotyczące  wnoszenia  oferty  wspólnej przez  dwa  lub  więcej  podmioty
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o



udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo  /  upoważnienie  do  pełnienia  takiej  funkcji  wystawione  zgodnie  z
wymogami  ustawowymi,  podpisane  (kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym)  przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie
należy załączyć do oferty.

3) Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w  prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  podpisaniem  umowy
zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

5) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia " pkt. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty
wspólnej.

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

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oświadczeń lub
dokumentów:

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia, 

oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.1. ppkt. 2) niniejszej specyfikacji,

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

pełnomocnictw,

jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp.

  Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa  w art. 26 ust. 3 i  3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa
zamówień publicznych.

2) W toku badania i oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących  treści  złożonych  ofert  oraz  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub
dokumentów potwierdzających: 

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

b. spełnienie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań
określonych przez zamawiającego,

c. potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

3) Zamawiający  poprawia  w ofercie  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  oczywiste  omyłki
rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4)  Zamawiający  poprawia  w ofercie  inne  omyłki  polegające  na niezgodności  oferty  ze
specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w
ofercie,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została



poprawiona.  Oferta  wykonawcy,  który  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.

5) Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w
stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6)  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego  postępowania  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c
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  "Rozporządzenie  RODO"  w  celu  związanym  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem  danych  osobowych  jest  Zamawiający.  Podstawą  prawną
przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  ustawa  Prawo  zamówień  publicznych,
wydane na jej  podstawie akty wykonawcze,  a także ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. 3) Dane  osobowe  będą  przetwarzane,  z
uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) zawarcia  i  realizacji  umowy  z  wyłonionym  w  niniejszym  postępowaniu
wykonawcą,

c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d) przeprowadzenie  ewentualnych  postępowań  kontrolnych  i  /  lub  audytu  przez
komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e) udostępnienie  dokumentacji  postępowania  i  zawartej  umowy  jako  informacji
publicznej,

f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie
przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy
to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  na  warunkach  określonych  w przepisach
Rozporządzenia RODO: 

a) prawo dostępu do danych (art. 15), 

b) prawo sprostowania danych (art. 16),

c) prawo do usunięcia danych (art. 17),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  "prawo  do  bycia  zapomnianym"  w



związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b) prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  o  którym  mowa  w  art.  20
Rozporządzenia RODO,

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 

8) Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  może  uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  co  skutkować  może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych  do czasu zakończenia  niniejszego postępowania.  Zamawiający
może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania  dodatkowych  informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania lub umowy.

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany
jest  wypełnić  obowiązki  wynikające  m.  in.  z  art  13  i  14  Rozporządzenia  RODO.
Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
osobowych.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2021-05-27 do godz 9:00
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3.  Złożenie,  zmiana,  jak  i  wycofanie  oferty  następuje  zgodnie  z  postanowieniami  pkt.  XI
niniejszej SIWZ 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2021-05-27, o godz. 9:10

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

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

  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

1.  Kryteria  oceny ofert  -  zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:



1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2.  Kryteria  oceny  ofert  -  stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy  ocenie  ofert,  stanowi
podstawową  zasadę oceny ofert,  które  oceniane będą w odniesieniu  do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną  w  poniższym  opisie,  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  -  proporcjonalnie  do
parametru  najkorzystniejszego,  wybór  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  opisanych
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej. 

Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy
opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1 cena 100

  5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

C = (C min/C o) x 100 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

. 

Sposób przyznawania punktów:
1) Wykonawca,  który  zaoferuje  najniższą  cenę  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów  w

niniejszym kryterium,

8.  Oferta  wypełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  określone  w  każdym  kryterium
otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostałym  wykonawcom,  wypełniającym  wymagania
kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejszą,  pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejszą  podlegać  będzie
badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie
z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .

10.  Zamawiający  dla  potrzeb  oceny  oferty,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u



zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej  w niej  ceny podatek od towarów i  usług,  który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  11.  Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  w  celu  wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

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

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podając w szczególności:

1)  nazwę albo imię i  nazwisko,  siedzibę albo miejsce zamieszkania,  jeżeli  jest  miejscem
wykonywania  działalności  wykonawcy,  którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację.

2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i
prawne  oraz  zamieszczone  zostanie  na  stronie  internetowej  zamawiającego  -  zgk-
szczebrzeszyn/bip, Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje
o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1) 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców,  którzy złożyli  oferty podając uzasadnienie faktyczne i
prawne..

Informacja  o  unieważnieniu  postępowania  zamieszczona  również  zostanie  na  stronie
internetowej zamawiającego - zgk-szczebrzeszyn/bip

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy,  który  ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi  o  wszczęciu  kolejnego
postępowania,  które  dotyczy  tego  samego  przedmiotu  zamówienia  lub  obejmuje  ten  sam
przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli
zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

2) 15  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

3) w  przypadku  gdy,  w  postępowaniu  złożona  została  tylko  jedna  oferta  możliwe  jest
zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  uchyla  się  od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia



należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie.
  9. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 257 ustawy Pzp. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

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

1.  Umowa w sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści  niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia oraz danych
zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto w:

  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr. 3

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki  ochrony  prawnej  (Odwołanie,  Skarga  do  Sądu)  w  niniejszym  postępowaniu
przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  w
uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  lub  poniosły  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu oraz  dokumentów zamówienia środki  ochrony  prawnej
przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę  organizacji  uprawnionych  do
wnoszenia  środków  ochrony  prawnej prowadzoną  przez  Prezesa  Urzędu  Zamówień
Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  mimo  że
zamawiający był do tego obowiązany. 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący
przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę



jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia
wnosi  się w terminie  10 dni  od dnia  publikacji  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej  lub  zamieszczenia  dokumentów  zamówienia  na  stronie  internetowej
zamawiającego - Strona WWW.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności  można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli  zamawiający  mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)  30  dni  od  dnia  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej ogłoszenia  o
udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Pisma  w  postępowaniu  odwoławczym  wnosi  się  w  formie  pisemnej  albo  w  formie
elektronicznej  albo  w  postaci  elektronicznej,  z  tym  że  odwołanie  i  przystąpienie  do
postępowania  odwoławczego,  wniesione  w  postaci  elektronicznej,  wymagają  opatrzenia
podpisem zaufanym.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa
zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

XIX. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy  postępowania  mają  prawo  wglądu  do  treści  protokołu  postępowania  oraz  do
załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek
2.  Załącznikami  do  protokołu  postępowania  są  w  szczególności:  Oferty,  opinie  biegłych,
oświadczenia,  informacja  z  zebrania  z  wykonawcami,  zawiadomienia,  wnioski,  do-wód
przekazania  ogłoszenia  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej,  inne  dokumenty  i  informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania 
3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się
niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek
2) przekazanie  protokołu  lub  załączników  następuje  przy  użyciu  środków  komunikacji

elektronicznej
5.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.
  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

formularz ofertowy - zał. nr.1
formularz cenowy - zał. nr. 2
wzór umowy - zał. nr. 3



oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu  -
zał. nr. 4
klauzula informacyjna – zał. Nr 5

____________________________________
Prezes Zarządu
Piotr Gnieciak
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