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Informacje ogólne 
 
Na specyfikację warunków zamówienia składa się: 

 

 

Rozdział I   Instrukcja dla wykonawców  

Rozdział II   Formularz oferty wraz z załącznikami: 

Załącznik Nr 1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik Nr 2 Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej  

Rozdział III  Opis przedmiotu zamówienia  

Rozdział IV  Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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ROZDZIAŁ I 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. 

ul. Św. Brata Alberta 8, 68 - 200 Żary 

numer telefonu:+ 48 (68) 479 46 00, numer faksu:+ 48 (68) 479 46 02 

adres strony internetowej: www.pekom.com.pl 

adres poczty elektronicznej: pekom@pekom.com.pl  

NIP: 928 – 000 –69 – 12; REGON: 970023062 

godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 

 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 

„Sprzedaż i dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka” 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest pod adresem 

www.pekom.com.pl, pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o jego udzielenie. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 

z późn. zm., zwana dalej „p.z.p.”) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 132 

p.z.p. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 139 p.z.p, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. 

najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez wykonawcę ofert częściowych 

wg podziału szczegółowo opisanego w rozdziale III niniejszej SWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje: 
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a. zwrotu wykonawcy kosztów udziału w postepowaniu, 

b. składania ofert wariantowych, 

c. zawarcia umowy ramowej, 

d. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

e. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p. 

 

3. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  
 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych potwierdzających 

spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia. 

 

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy, w przypadkach 

wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p., wykonawcę: 

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

KK,  

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, 

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 p.z.p., doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje ponadto wykluczenie z udziału w przedmiotowym postępowaniu 

wykonawcy: 

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 odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (podst. prawna art. 109 ust. 1 

pkt 1 p.z.p.), 

2) 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 (podst. prawna art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.). 

3. Wykluczenie wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 1 i 2 następuje:  
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1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od 

dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,  

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4 na okres 3 

lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz 

art. 109 ust. 1 pkt 4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić, że:  

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.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt 4.  

6. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
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Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji (zgodnie z art. 85 ust. 

2 ustawy p.z.p.).   

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.   

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu 

z postępowania.   

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, 

zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej; 

b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

c. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 
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d. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

e. w pozostałym zakresie – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia go 

z udziału w postępowaniu o którym stanowi art. 125 ust. 1 pzp. 

 

5. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 112 ust. 1 p.z.p. dotyczące: 

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

d. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

Zamawiający w odniesieniu do wszystkich części nie stawia warunków udziału 

w postępowaniu. 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie 

z ustawą – PZP i aktami wykonawczymi do ustawy p.z.p., w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub  oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415). 

 

1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 p.z.p., Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 

a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym wyżej mowa zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie 

składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p., potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych 

wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 1 

w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje 

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do 

momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, 

aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, 

str. 16), zwanego dalej: JEDZ. Oświadczenie JEDZ stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia 

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz 

z oświadczeniem JEDZ, także oświadczenie JEDZ 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. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia 

JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-

regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod 

adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego 
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JEDZ w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować 

do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam 

instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ. 

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 

ww. dokumenty i oświadczenia dotyczące każdego z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania oraz odpowiednio dot. spełniania warunków udziału 

w postępowaniu; 

3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz 

z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału 

regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 
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6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) Zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1. ppkt 4) powyżej, zaświadczenia albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3.1. ppkt 

5) powyżej, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa 

w pkt 3.1. ppkt 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. a) i b) powyżej, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. a) i b powyżej, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., 

zastępuje się je w całości lub w części 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. 

Postanowienia pkt 5 powyżej stosuje się. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, winny być 
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poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w pkt 6 SWZ („Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć 

wykonawcy…”) formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 

danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym 

wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

11. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy 

dołączyć do oferty. 

12. 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 oraz 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. 

 

7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 4 i 5 SWZ. 

2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać 

wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 
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8. KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 
 

1. Informacje ogólne 

1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej. 

1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

• Pani Agnieszka Wiśniewska, tel. tel. 68/479 46 05, fax 68/479 46 02 email: 

a.wisniewska@pekom.com.pl. 

1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 

komunikacji. 

1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

1.7 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert) 

2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: a.wisniewska@pekom.com.pl. 

2.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. 
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2.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w  prawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2406) oraz rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) 

 

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Termin dostawy zamówienia: nie dłuższy niż 45 dni. 

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Sposób obliczenia ceny 

1.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi 

uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

1.2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 

poprzez wypełnienie druku Formularza Oferty – Rozdział II niniejszej SWZ.  

1.3. Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest to kwota 

wymieniona w Formularzu Oferty. 

1.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  

w Rozdziale IV niniejszej SWZ (projekt umowy). 

1.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.6. W ofercie, o której mowa w ppkt 1.5, wykonawca ma obowiązek: 

a. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

c. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

d. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 

1. Wadium:  

1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 

9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100), osobno dla każdej części zamówienia. 

1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 

dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 

98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p1. 

1.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. gwarancjach bankowych; 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 310, 836 i 1572). 

1.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 

następujące elementy: 

a. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

c. kwotę gwarancji,  

d. termin ważności gwarancji, 

e. bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego musi obejmować sytuację, o których mowa w art. 

98 ust. 6 p.z.p. 

1.5. Postanowienia ust. 1.4. powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych 

powyżej w ust. 1.3. lit d powyżej. 

1.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego: 

Bank Pekao S.A. nr konta: 12 1240 6843 1111 0011 0352 9304 

z dopiskiem w zależności od części: 

„Wadium – ŚMIECIARKA – CZĘŚĆ 1, postępowanie JG/4/2021”,   

„Wadium – ŚMIECIARKA – CZĘŚĆ 2, postępowanie JG/4/2021”   

1.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 

przekazać Zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej. 

1.8. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 p.z.p. 

                                                           
1 UWAGA: wniesienie wadium w pieniądzu - za pomocą przelewu bankowego - Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. 
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1.9. Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 p.z.p. 

 

12. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. 

3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści specyfikacji warunków zamówienia, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku kiedy zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym powyżej, 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 

i złożenia oferty. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

13. KWESTIE FORMALNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OFERT: 
 

1. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

2. Sposób oraz termin składania ofert: 

2.1. 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 dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2.3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 

korzystania z miniPortal. 

2.4. W terminie składania ofert określonym w pkt 2.8. poniżej wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą: 

1) formularz Oferty (Rozdział II SWZ),  
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2) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta  

zostanie złożona przez pełnomocnika,  

3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno 

być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

4) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy 

Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).  

2.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 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). 

2.6. 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. 

2.7. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 15.06.2021 r do godz. 9.00.  

2.8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

3. Termin otwarcia ofert: 

3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021 r. o godz. 10.00. 

3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

3.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert.  

3.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

b. cenach zawartych w ofertach. 
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3.6. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 

dni od dnia ich otwarcia.  

4. Termin związania ofertą: 

4.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu 

składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert.  

Data związania ofertą: 12.09.2021 r. 

4.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 

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

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

4.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ppkt. 4.2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ppkt. 4.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

5. Możliwość zmiany treści SWZ: 

5.1. Zamawiający zastrzega, kierując się dyspozycją art. 286 ust. 1 p.z.p., że 

w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. 

5.2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 

od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 

i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

na ich przygotowanie.  

5.3. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio 

ofert albo ofert podlegających negocjacjom przez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona 

SWZ. 

 

14. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: 

a) Cena ryczałtowa oferty brutto (dla danej części)  „C”...............................60 % 

Punktacja za kryterium: „cena  ryczałtowa oferty brutto C” zostanie obliczona wg wzoru: 

                             cena ryczałtowa oferty brutto najniższa  

„C” =                                                                          x 100 x 60 % 

                 cena ryczałtowa oferty brutto badanej oferty 
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b) Termin dostawy „D” ………...........................20 % 

- punktacja za kryterium: „termin dostawy D”:  

� 45 dni – 0 punktów;  

� 31-44 dni – 10 punktów;  

� 1-30 dni – 20 punktów. 

- wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę dni na dostawę przedmiotu 

zamówienia, w punkcie 4 formularza oferty dokonując odpowiednich skreśleń: 45, 

31-44 lub 1-30 dni. 

- w przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty terminu 

dostawy, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 45 dni. 

c) Okres gwarancyjny „G”…………………….20% 

- punktacja za kryterium: „okres gwarancyjny”:  

� 12 miesięcy – 0 punktów 

� 24 miesięcy – 20 punktów. 

- wykonawca zobowiązany jest wskazać liczbę miesięcy gwarancji za przedmiot 

zamówienia, w punkcie 5 formularza oferty dokonując odpowiednich skreśleń: 12, 

24. 

- w przypadku braku wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty okresu 

gwarancyjnego „G”, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował minimalny okres 

tj. 12 miesiące, 

2. Ilość uzyskanych punktów w ocenie oferty stanowi sumę punktów za poszczególne 

kryteria: 

„C” + „D” + „G” 

3. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wykonawcy wynosi 100,00 

punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający wybierze wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

5. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów („C”+ 

„D” + „G”). 

6. W sytuacji gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta 

będzie najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo 

zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
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a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 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, 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy może wezwać do przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie zamawiający będzie kierował 

korespondencję do ustanowionego pełnomocnika. 

6. 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. 

 

16. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach 

określonych w art. 255 ustawy pzp. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

3. Zgodnie z art. 260 ust. 1 pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  

4. Informacje, o których mowa w pkt 3, zamawiający udostępnia niezwłocznie na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym 

postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (art. 262 pzp). 
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17. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Odrębny dokument – Zamawiający załącza projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stanowiący Rozdział IV SWZ. 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY 

 

1. W ramach niniejszego postepowania wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 

w dziale IX (art. 505-578) p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p., oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na 

zasadach określonych w art. 579-590 p.z.p.). 

 

19. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), 

dalej "RODO", informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Komunalne 

"PEKOM" S.A., ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Sprzedaż i dostawa 

dwóch pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka”; 

3) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom 

trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających 

z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym 

Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom 

pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom 

upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;  
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5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. 

zm.); 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., 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 oraz 

przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, 

w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, 

w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz 

wierzytelności przez Zamawiającego; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;   

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

9) 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 osobowych2; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO3,4;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

10) 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; 

                                                           
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

3 Wyjaśnienie: 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. 

4 Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 
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− 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.  
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ROZDZIAŁ II 

 
 
 ..........................................                                                                   
(oznaczenie wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
   

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. 

ul. Św. Brata Alberta 8 

68 - 200 Żary 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:  

Sprzedaż i dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka 
 

My niżej podpisani: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ. 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ wraz z jej 

załącznikami, jak i modyfikacjami i wyjaśnieniami do niej zgodnie z poniższą kalkulacją: 

CZĘŚĆ 1 – ŚMIECIARKA JEDNOKOMOROWA* 

L.p. 
Przedmiot  

zamówienia 
Ilość j.m. 

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Razem wartość 
netto (PLN) 
(kol. 3x5) 

Razem wartość brutto 
(PLN) 

(kol. 6 + VAT) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Śmieciarka 
jednokomorowa 

1 szt.    

TERMIN DOSTAWY 

45 dni* 

31-44 dni* 

1-30 dni* 

OKRES GWARANCJI 
12 miesięcy* 

24 miesiące* 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
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Producent samochodu  

Typ  

Dopuszczalna masa całkowita  

Silnik wysokoprężny o mocy [KM]  

Norma emisji spalin  

Producent zabudowy  

CZĘŚĆ 2 – ŚMIECIARKA DWUKOMOROWA* 

L.p. 
Przedmiot  

zamówienia 
Ilość j.m. 

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Razem wartość 
netto (PLN) 
(kol. 3x5) 

Razem wartość brutto 
(PLN) 

(kol. 6 + VAT) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Śmieciarka 
dwukomorowa 

1 szt.    

TERMIN DOSTAWY 

45 dni* 

31-44 dni* 

1-30 dni* 

OKRES GWARANCJI 
12 miesięcy* 

24 miesiące* 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Producent samochodu  

Typ  

Dopuszczalna masa całkowita  

Silnik wysokoprężny o mocy [KM]  

Norma emisji spalin  

Producent zabudowy  
 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

i wykonania przedmiotu zamówienia.Oświadczamy, że uważamy się za związanych 
niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że: 

1) przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami* 

2) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy 

podwykonawców) następujący zakres zamówienia:* 

Lp. 
 

Nazwa (firma podwykonawcy) 
Zakres (część) zamówienia, którego 

wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom 
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Uwaga! W przypadku braku wskazania zakresu (części) zamówienia, której wykonanie 

będzie powierzone podwykonawcom, zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie 

zrealizowana siłami własnymi wykonawcy. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy (rozdział IV SWZ) i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

8. Jesteśmy/ nie jesteśmy** mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem/ średnim 
przedsiębiorstwem5. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …........................................................................................................................... 

2) …............................................................................................................................ 

      (…) 

10. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

1) Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………….. 

2) tel………………………………  

3) e-mail: …………………………………………………………… 

4) adres skrzynki ePUAP: …………………………………………. 

 

 
 
……………………….. 
(miejscowość i data) 

………………………….………………………………………. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)  

Uwaga:  

1. należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane w instrukcji dla wykonawców 

2. *     niepotrzebne skreślić 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                           
5
 Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów euro. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów euro. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro 
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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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Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 
   (oznaczenie wykonawcy)  

 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BARKU 

PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Załącznik nr 2 do oferty 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:  

Sprzedaż i dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka 
 

oświadczam, że 
 

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp 

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. …………….............................. 

Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym w/w Wykonawcą/cami prowadzą*/ nie prowadzą* do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………… 
(miejscowość i data) 

………………………….………………………………………. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga ! 

W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest 

złożyć powyższą informację. 
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ROZDZIAŁ III 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych 

typu śmieciarka. 

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 CZĘŚCI: 

- CZĘŚĆ 1 – ŚMIECIARKA JEDNOKOMOROWA, 

- CZĘŚĆ 2- ŚMIECIARKA DWUKOMOROWA 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów 

 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1.1 CZĘŚĆ 1 – ŚMIECIARKA JEDNOKOMOROWA,  

o następujących parametrach technicznych: 

Podwozie: 

1. dopuszczalna masa całkowita 26 ton,  

2. podwozie fabrycznie nowe – produkcja 2021, 

3. rozstaw osi 3800-4000mm,  

4. Silnik: 

a) wysokoprężny, sześciocylindryczny o mocy min. 320 KM, 

b) spełniający normę emisji spalin EURO 6, 

c) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm, 

d) skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła min. 12-biegowa z możliwością 

zmiany trybów pracy, 

e) podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody, 

5. Oś przednia: 

a) przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 8 ton, 

b) stabilizator osi przedniej 

c) zderzak przedni stalowy 

6. Osie tylne: 

a) tylne zawieszenie pneumatyczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 19 ton, 

b) stabilizator osi tylnej, ostatnia oś kierowana, 

c) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, 

7. Przystawki odbioru mocy: 

a) przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów, 

8. Układ hamulcowy: 

a) układ hamulcowy z systemem ABS, ESP  i ASR, 
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b) hamulec przystankowy dla pojazdu do zbierania odpadów z przygotowaniem ograniczenia 

dot. cofania wg DIN EN 1501-01, 

c) regulowany hamulec silnikowy, 

d) osuszacz powietrza podgrzewany 

9. Układ elektryczny: 

a) dwa akumulatory 12V min. 180Ah każdy, 

b) alternator min. 110A, 

c) mechaniczny wyłącznik akumulatorów 

10. zbiornik paliwa min. 350 litrów, AdBlue min. 50 litrów, zbiorniki z zamykanymi na klucz 

korkami, 

11. koła 22,5” wraz z kołem zapasowym, opony 315/80, na osi napędowej bieżnik szosowo - 

terenowy, 

12. Kabina: 

- kabina dzienna w kolorze pomarańczowym RAL 2011, wyposażona w trzy niezależne fotele, 

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,  

- klimatyzacja, 

- ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi 

przepisami ruchu drogowego, 

- centralny zamek, 

- elektrycznie sterowane szyby, 

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 

- światła do jazdy dziennej LED, 

- regulacja zasięgu świateł, 

- komputer pokładowy w języku polskim, 

- tachograf cyfrowy, 

- radio, 

- fabryczny immobiliser, 

-  belka ostrzegawcza LED z kogutami zamontowana na dachu kabiny, z napisem PEKOM. 

Zabudowa: 

1. fabrycznie nowa, produkcja – 2021 rok, 

2. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, 

3. pojemność skrzyni ładunkowej od 21 m3 do 22 m3, 

4. stopień zagęszczenia odpadów min 1:5, 

5. program wykrywający usterki z wizualizacją regulowany system blokowania odwłoka lub 

układ sterowania zabudową oparty o płytę sterującą, na której można zlokalizować 

ewentualne usterki układu elektrycznego bez wizualizacji, 

6. uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią,  

7. czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej, 

8. panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy 

9. urządzenie z możliwością pracy w pojedynczym cyklu, 
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10. zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE, 

11. światła zgodne z obowiązującymi przepisami wykonane w technologii LED, 

12. światła robocze w skrzyni i zewnątrz odwłoka, 

13. dwa światła ostrzegawcze rotacyjne, tzw. koguty z osłonami zabezpieczającymi, 

14. kamera cofania z monitorem kolorowym min 7 cali, 

15. wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120-1100 litrów, 

16. grzebień wrzutnika dla pojemników MGB 

17. obydwa wrzutniki obsługiwane z lewej i z prawej strony, 

18. odbijak pojemników zabezpieczony przed uszkodzeniem innych elementów zabudowy 

podczas opróżniania pojemników, 

19. automatyczny uchwyt do podnoszenia obu wrzutników do rozładunków tj. automatyczne 

opróżnianie (równocześnie) zaczepionych do obu wrzutników pojemników jednym 

przyciskiem 

20. wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki, 

21. wzmocnienie podłogi skrzyni o grubości min. 4 mm, 

22. wzmocnienie wanny odwłoka o grubości min. 8 mm, 

23. dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie 

kierowcy o tym, który stopień jest zajęty, 

24. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu, 

25. światła błyskowe zamontowane na odwłoku, 

26. światło wsteczne na odwłoku, 

27. zamocowanie na miotłę i łopatę z prawej strony skrzyni, 

28. drzwi inspekcyjne w ścianach bocznych, 

29. złącze aplikacyjne GPS, 

30. zbiorniczek do mycia rąk, 

31. zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej konstrukcji, kilkakrotnie gruntowana 

i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2011. 

 

Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 

– odbiór pojazdu dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź 

upoważnionych Pełnomocników; 

– cena pojazdu powinna zawierać koszt dostawy (loco siedziby Zamawiającego przy 

ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach), przeszkolenie, instruktaż stanowiskowy oraz pierwszy 

rozruch; 

– gwarancja na cały pojazd nie mniej niż 12 miesięcy, liczona od daty odbioru 

potwierdzonego protokołem odbioru; 

– w dniu dostawy pojazdu Wykonawca musi dostarczyć: komplet dokumentów niezbędnych 

do rejestracji pojazdu, homologację na kompletny pojazd, instrukcję obsługi 

i eksploatacji w języku polskim (podwozia i zabudowy), książkę serwisową; 
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1.2 CZĘŚĆ 2 – ŚMIECIARKA DWUKOMOROWA,  

o następujących parametrach technicznych: 

Podwozie: 

1. dopuszczalna masa całkowita 26 ton,  

2. podwozie fabrycznie nowe – produkcja 2021, 

3. rozstaw osi 4100-4300mm,  

4. Silnik: 

a) wysokoprężny, sześciocylindryczny o mocy min. 320 KM, 

b) spełniający normę emisji spalin EURO 6, 

c) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1600 Nm, 

d) skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła min. 12-biegowa z możliwością 

zmiany trybów pracy, 

e) podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody, 

5. Oś przednia: 

a) przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 8 ton, 

b) stabilizator osi przedniej 

c) zderzak przedni stalowy 

6. Osie tylne: 

a) tylne zawieszenie pneumatyczne min. dopuszczalny nacisk techniczny 19 ton, 

b) stabilizator osi tylnej, ostatnia oś kierowana, 

c) blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, 

7. Przystawki odbioru mocy: 

a) przystawka odbioru mocy odsilnikowa, niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów, 

8. Układ hamulcowy: 

a) układ hamulcowy z systemem ABS, ESP  i ASR, 

b) hamulec przystankowy dla pojazdu do zbierania odpadów z przygotowaniem ograniczenia 

dot. cofania wg DIN EN 1501-01, 

c) regulowany hamulec silnikowy, 

d) osuszacz powietrza podgrzewany 

9. Układ elektryczny: 

a) dwa akumulatory 12V min. 180Ah każdy, 

b) alternator min. 110A, 

c) mechaniczny wyłącznik akumulatorów 

10. zbiornik paliwa min. 350 litrów, AdBlue min. 50 litrów, zbiorniki z zamykanymi na klucz 

korkami, 

11. koła 22,5” wraz z kołem zapasowym, opony 315/80, na osi napędowej bieżnik szosowo - 

terenowy, 

12. Kabina: 

- kabina dzienna w kolorze pomarańczowym RAL 2011, wyposażona w trzy niezależne fotele, 
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- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,  

- klimatyzacja, 

- ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi 

przepisami ruchu drogowego, 

- centralny zamek, 

- elektrycznie sterowane szyby, 

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 

- światła do jazdy dziennej LED, 

- regulacja zasięgu świateł, 

- komputer pokładowy w języku polskim, 

- tachograf cyfrowy, 

- radio, 

- fabryczny immobiliser, 

-  belka ostrzegawcza LED z kogutami zamontowana na dachu kabiny, z napisem PEKOM. 

Zabudowa: 

1. fabrycznie nowa, produkcja – 2021 rok, 

2. zabudowa dwukomorowa, pojemności komór min. 8 m3 i 15 m3, 

3. dwa oddzielne, niezależne urządzenia zasypowe, 

4. dwa oddzielne, niezależnie pracujące odwłoki, 

5. stopień zagęszczenia odpadów min 1:5 w obydwu komorach, 

6. program wykrywający usterki z wizualizacją regulowany system blokowania odwłoka lub 

układ sterowania zabudową oparty o płytę sterującą, na której można zlokalizować 

ewentualne usterki układu elektrycznego bez wizualizacji, 

7. uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią,  

8. czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej, 

9. panele sterujące dla prasy po obu stronach zabudowy 

10. urządzenie z możliwością pracy w pojedynczym cyklu, 

11. zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE, 

12. światła zgodne z obowiązującymi przepisami wykonane w technologii LED, 

13. pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności, 

14. światła robocze w skrzyni i zewnątrz odwłoka, 

15. dwa światła ostrzegawcze rotacyjne, tzw. koguty z osłonami zabezpieczającymi, 

16. kamera cofania z monitorem kolorowym min 7 cali, 

17. wrzutnik z ramionami DIN dla pojemników 120-1100 litrów większa komora i pojemników 

120 - 360 litrów mniejsza komora, 

18. grzebień wrzutnika dla pojemników MGB 

19. obydwa wrzutniki obsługiwane z lewej i z prawej strony, 

20. odbijak pojemników zabezpieczony przed uszkodzeniem innych elementów zabudowy 

podczas opróżniania pojemników, 
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21. automatyczny uchwyt do podnoszenia obu wrzutników do rozładunków tj. automatyczne 

opróżnianie (równocześnie) zaczepionych do obu wrzutników pojemników jednym 

przyciskiem 

22. wanny odwłoków wyposażone w zawory na odcieki, 

23. wzmocnienie podłogi skrzyni o grubości min. 4 mm, 

24. wzmocnienie wanny odwłoka o grubości min. 8 mm, 

25. dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami – automatyczna informacja w kabinie 

kierowcy o tym, który stopień jest zajęty, 

26. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, 

kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe „kogut” z przodu i z tyłu pojazdu, 

27. światła błyskowe zamontowane na odwłoku, 

28. światło wsteczne na odwłoku, 

29. zamocowanie na miotłę i łopatę z prawej strony skrzyni, 

30. drzwi inspekcyjne w ścianach bocznych, 

31. złącze aplikacyjne GPS, 

32. zbiorniczek do mycia rąk, 

33. zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej konstrukcji, kilkakrotnie gruntowana 

i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2011. 

 

Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 

– odbiór pojazdu dokonany będzie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, bądź 

upoważnionych Pełnomocników; 

– cena pojazdu powinna zawierać koszt dostawy (loco siedziby Zamawiającego przy 

ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach), przeszkolenie, instruktaż stanowiskowy oraz pierwszy 

rozruch; 

– gwarancja na cały pojazd nie mniej niż 12 miesięcy, liczona od daty odbioru 

potwierdzonego protokołem odbioru; 

– w dniu dostawy pojazdu Wykonawca musi dostarczyć: komplet dokumentów niezbędnych 

do rejestracji pojazdu, homologację na kompletny pojazd, instrukcję obsługi 

i eksploatacji w języku polskim (podwozia i zabudowy), książkę serwisową; 
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ROZDZIAŁ IV 

Umowa nr …………/2021 

 
Zawarta w dniu ---.---.2021 r. w Żarach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunalnym „PEKOM” Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Żarach, ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000138038, NIP 928-000-69-12, REGON: 970023062, reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu – Diana Niedźwiecka 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a   

 
………………………………………………………………. 
z siedzibą w ……………., ul. ……………. , …………………………., wpisaną do: rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  

reprezentowaną przez: 
…………………………………….  - ………………………………. 
zwaną  dalej ,,Wykonawcą” 

*-niepotrzebne skreślić 

 
§ 1 

[Podstawa zawarcia umowy] 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z póżn. zm.). 
§ 2  

[Przedmiot umowy] 
 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu: 
1) śmieciarka jednokomorowa: marka ….. typ …....... VIN …..............*, 

2) śmieciarka dwukomorowa: marka ….. typ …....... VIN …..............* 
(zwana/e dalej „przedmiotem umowy”) 

2. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów dostarczonego przedmiotu umowy 
z parametrami określonymi w rozdziale III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ……………. . 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, w pełni 

sprawny, gotowy do użytku i stanowi jego własność, nie był użytkowany, jest wolny od wad 
fizycznych (wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich praw osób trzecich oraz 
że nie toczy się żadne postępowanie dotyczące przedmiotu umowy oraz nie stanowi on 

zabezpieczenia jakichkolwiek roszczeń.  
5.  Wykonawca oświadcza, ze posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd, o którym mowa w ust. 1 na własny koszt 

i ryzyko do Bazy/Siedziby P.K. „PEKOM” S.A. przy ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach. 
7. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie 

z umową i ustaleniami dokonanymi ze służbami Zamawiającego. 
8. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający dokona sprawdzenia jakościowego pojazdu. W przypadku dostarczenia pojazdu 
niezgodnego z umową Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę za pomocą poczty 

elektronicznej lub za pośrednictwem faksu. 
10. Gdyby sprawdzenie pojazdu w chwili wydania było utrudnione, Zamawiający będzie miał 

prawo zgłoszenia uwag. Zgłoszenie uwag dotyczących sprzedanego pojazdu nastąpi nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia towaru przez Wykonawcę. 

11. W przypadku dostarczenia pojazdu uszkodzonego lub niezgodnego z umową, Wykonawca 
zobowiązuje się do jego wymiany lub naprawy na swój koszt w ciągu 3 dni od przekazania 

o tym wiadomości przez Zamawiającego. 
12. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie 

zrealizowana pierwszego dnia roboczego po wyznaczonym dniu. 
13. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przez siebie pojazd ………………. 

gwarancji/rękojmi, liczonej od daty jego dostarczenia. 

14. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. 
Ponosi on odpowiedzialność za wszystkie wady lub usterki w przedmiocie umowy 

z wyjątkiem wad i usterek, za których powstanie odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
15. W ramach gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad lub usterek na każde wezwanie Zamawiającego. Nie wyklucza to 
innych uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.  

16. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad lub usterek, a usunięcie to powinno być 
potwierdzone protokolarnie. 

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych. 

18. Zamawiający może usunąć wady lub usterki w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli 
wady lub usterki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie lub w przypadku nie 

przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek. 
 

§ 3 
[Termin realizacji] 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie – ........................... . 
2. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 
 

§ 4 
[Wynagrodzenie] 

1. Z tytułu ceny sprzedaży Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę brutto 
w kwocie:  
1) Śmieciarka jednokomorowa* 

…………………………. PLN (słownie: ………………………. 00/100 PLN),  

w tym podatek VAT 23% w wysokości ………………. PLN (słownie: …………………… PLN), 
2) Śmieciarka dwukomorowa* 

…………………………. PLN (słownie: ………………………. 00/100 PLN),  
w tym podatek VAT 23% w wysokości ………………. PLN (słownie: …………………… PLN). 

2. Cena rozumiana jest, jako całkowite (łączne) wynagrodzenie Wykonawcy za należyte oraz 
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi wykonanie przedmiotu umowy, 

łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami 
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wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego i zapisów niniejszej umowy. 

3. Zapłata za przedmiot umowy zostanie przekazana Wykonawcy na wskazane przez niego 
konto bankowe na podstawie faktury wystawionej w oparciu o Protokół Odbioru podpisany 

przez Strony. 
4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Wykonawca wystawi odrębne faktury dotyczące przedmiotu umowy zgodnie z podziałem 

w ust. 1 niniejszego paragrafu (jeśli dotyczy). 

6. Za dzień zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
7. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
§ 5 

[Przedstawiciele Stron] 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest: 
Pan Andrzej Iwaniuk, P.K. „PEKOM” S.A., ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary  
tel. (+48) 68 479 46 35, kom. 504 460 460, fax. (+48) 68 479 46 02, e-mail: 
a.iwaniuk@pekom.com.pl 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 
wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 

Pan/Pani ……………………., …………………….., ul. …………………………, …-… ……………… 
tel. (+48) … …. …. …., kom. … …. …., fax. (+48) … … … …., e-mail: …………………………….. 

 
§ 6 

[Kary umowne] 
1. W wypadku stwierdzenia naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do zmiany postępowania w terminie 

wskazanym w wezwaniu. 
2. Za naruszenie warunków Umowy uważa się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku, wynikającego z Umowy. 
3. Nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wady i usterki 

w przedmiocie umowy, zwłokę w realizacji niniejszej umowy, zwłokę w usunięciu wad 
i usterek oraz wszelkie inne okoliczności, za które odpowiedzialny jest Wykonawca i które, 

w przekonaniu Zamawiającego mogą utrudnić lub uniemożliwić wykonanie niniejszej 
Umowy. 

4. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne. 
5. Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a. w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

w realizacji niniejszej umowy, 
b. w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie rękojmi lub gwarancji licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 
Wykonawcy od realizacji umowy, 

d. w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 
Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 
7. W przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na 

rzecz osób trzecich Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 
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łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je 
według swego wyboru potrącić z jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną 
szkodę. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
10. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 
§ 7 

[Zmiany umowy] 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają zgody Stron wyrażonej na piśmie. 

3. Dopuszcza się m. in. następujące zmiany w umowie: 
a. w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub 
Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie - w takim wypadku zapis umowy 
zostanie odpowiednio dostosowany; 

b. w przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiający uzna, że w celu właściwego wykonania 
przedmiotu zamówienia (np. z uwagi na dotrzymanie terminów, reżimy jakościowe) 

zachodzi potrzeba wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców, mimo że 
w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 

podwykonawców - dopuszcza się zmiany wskazanych (w druku oferty) lub wprowadzenie 
nowych części zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców lub 

wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia, 
c. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia, 
d. dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy. Terminy realizacji 

przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku: 
- w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których 
konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, 

w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, 
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia – termin 

realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz 
o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, 

- w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk 

związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, 
zmian przepisów prawa polskiego – termin realizacji może zostać przesunięty o czas, 

kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub Zamawiającego, 

- jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne 
robót/usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych robót/usług/czynności nie jest Wykonawcą 
niniejszej umowy – termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do 

wykonania tych robót/usług/ czynności, 
- jeżeli Wykonawca nie zrealizuje dostaw w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele, 

dla których została zawarta niniejsza umowa, za co odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca – okres wykonywania dostaw może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 
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4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy związane w wystąpieniem epidemii w związku 

z COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 347): 
1) strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 z póżn. zm.), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 
mogą dotyczyć w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 
innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 

w realizacji zamówienia; 
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020.347); 
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
e) okoliczności, o których mowa w lit. a)-d), w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
2) każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, 

3) strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 
wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona 

umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 
otrzymania, 

4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

o której mowa ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, 
o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

− zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

− zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

− zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy, 

5) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 
kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje 

się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-
19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania 
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umownego prawa odstąpienia od umowy, 

6) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 
mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia 

i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, 
7) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, 
która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania 
umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić 

sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń, 
8) w przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta 

obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca 
i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 
zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie 
z ust. 4, 

9) Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą, a dalszym 
podwykonawcą. 

4. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie Strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co 
do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę 
umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani 

nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 
6. Potrzeba zmian umowy powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 7 dni 

roboczych od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzania zmian. 
 

§ 8 
[Podwykonawstwo] 

1. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcy 
………………….....……………………………. (nazwa podwykonawcy) wykonanie następującej 

części zamówienia:……………………....……… 
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

3. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 
§ 9 

[Postanowienia końcowe] 
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie podlegają przepisom Kodeksu 

cywilnego 
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3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
a. załącznik nr 1 - kopia formularza oferty Wykonawcy, 

b. załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 
 


