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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej „SWZ” 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.) na wykonanie usługi: 

,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu działalności PPK  

Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy Komunalnych: Połczyn-Zdrój, 

Toporzyk i Popielewo” 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 02.09.2022 r., nr ogłoszenia 

2022/BZP 00331597/01 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

Połczyn-Zdrój, dnia  2 września 2022 roku 
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ROZDZIAŁ I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 

ROZDZIAŁ II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od 25 maja 2018 r. że będą Państwu przysługiwały określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie – Zdroju z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16, tel.: (94) 36 62 737, 

(94) 36 62 794, fax. (94) 36 62 737, adres e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne  

Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16. 

2. PPK Sp. z o.o. siedzibą w Połczynie – Zdroju przy ul. Jana Pawła II 16, tel.: (94) 36 62 737, adres 

e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl; jako przetwarzający dane osobowe powołało Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (94) 36 62 737 lub pod 

adres email: sekretriat@ppkpolczyn.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.) zwana dalej „ustawa Pzp”. 

5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,** 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Państwu: 

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

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

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-

Zdroju 

ADRES ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój 

NIP: 672-18-28-904 

REGON: 331257731 

TELEFON: 94 3662737 

STRONA Internetowa 

prowadzonego 

postępowania: 

https://ppkpolczyn.bip.gov.pl/ogloszenia-przetargow-o-wartosci-

rownej-lub przekraczajacej-130-000-zl/ 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  
E-MAIL: sekretariat@ppkpolczyn.pl 

mailto:sekretriat@ppkpolczyn.pl
https://ppkpolczyn.bip.gov.pl/ogloszenia-przetargow-o-wartosci-rownej-lub%20przekraczajacej-130-000-zl/
https://ppkpolczyn.bip.gov.pl/ogloszenia-przetargow-o-wartosci-rownej-lub%20przekraczajacej-130-000-zl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@ppkpolczyn.pl
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 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. 

ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 z poź.zm.). 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych  

o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Informacje dotyczące ofert częściowych: 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6.2. Oferty częściowe jako oferty, których treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, zostaną 

odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

7. Informacje dotyczące ofert wariantowych: 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.2. Oferty wariantowe jako oferty, których treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, zostaną 

odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy aktów wykonawczych. 

10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku, o którym mowa  

w art. 304 i art. 305. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, pod warunkiem zaistnienia 

potrzeby po stronie Zamawiającego oraz posiadania środków finansowych na ten cel. 

12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

13. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP, obejmują następujące 

rodzaje czynności :  

1) odbiór i transport odpadów. 

14. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ). 

ROZDZIAŁ IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), zapisami uchwały Nr /XX/240/20 z dnia   

22 października 2020 r. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia 

aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-
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2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032 oraz zapisami Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, odpadów zebranych przez Zamawiającego 

w wyniku działania służb komunalnych związanych z oczyszczaniem ulic, placów, terenów zieleni, 

remontem zasobów mieszkaniowych, trzech cmentarzy w miejscowościach: Połczyn-Zdrój, 

Toporzyk, Popielewo oraz wytworzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 16  

w Połczynie-Zdroju w przybliżonych ilościach: 

1) Cmentarz Komunalny Połczyn-Zdrój 

▪ 30 szt. pojemników 1100 l na Odpady ulegające biodegradacji (200201) – odbiór na 

zgłoszenie, 

▪ 30 szt. pojemników 1100 l na Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, 

parków w tym z cmentarzy (200203) – odbiór na zgłoszenie. 

2) Cmentarz Komunalny Toporzyk 

▪ 1 pojemnik 1100 l na Odpady ulegające biodegradacji (200201) – odbiór 2x w miesiącu, 

▪ 1 pojemnik 1100 l na Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w 

tym z cmentarzy (200203) – odbiór 2x w miesiącu. 

3) Cmentarz Komunalny Popielewo 

▪ 1 pojemnik 1100 l na Odpady ulegające biodegradacji (200201) – odbiór 2x w miesiącu, 

▪ 1 pojemnik 1100 l na Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w 

tym z cmentarzy (200203) – odbiór 2x w miesiącu. 

4) Działania służb komunalnych związanych z oczyszczeniem ulic, placów, terenów zieleni 

oraz remontem zasobów mieszkaniowych  

a. Kontener o pojemności 7 m3 KP-7 – odbiór na zgłoszenie, 

b. Kontener o pojemności 10 m3 KP-10 – odbiór na zgłoszenie. 

5) Odbiór odpadów wytworzonych w siedzibie Zmawiającego 

a. Pojemnik na Niesegregowane odpady komunalne (200301) - 120 l. 

b. Pojemnik na Papier i tektura (150101, 200101) - 120 l. 

c. Pojemnik na zmieszane odpady opakowaniowe, w tym tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe ( 150102, 150104, 150105, 150106, 200139, 200140) – 120 l. 

6) Park Zdrojowy: Pojemnik na odpady zmieszane 1100 l – na zgłoszenie. 

 

2. Odpady przewidziane do odbioru i zagospodarowania, zgodnie z katalogiem odpadów: 

• Niesegregowane odpady komunalne (200301); 

• Odpady ulegające biodegradacji (200201); 

• Odpady z czyszczenia ulic i placów (200303); 

• Odpady z rozbiórek i remontów (170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170380); 

▪ Inne odpady nie ulegające biodegradacji z ogrodów, parków w tym z cmentarzy (200203); 

▪ Odpady wielkogabarytowe (200307) ; 

▪ Szkło (150107, 200102); 

▪ Papier i tektura (150101, 200101); 

▪ Zmieszane odpady opakowaniowe, w tym tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe ( 150102, 150104, 150105, 150106, 200139, 200140). 

 

3. Kody i nazwy wspólnego słownika CPV: 

90500000-2 – Usługi związane z odpadami 

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów 

90512000-9 – Usługi transportu odpadów 

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami 

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. 
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ROZDZIAŁ V.  WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub 

sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 

Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu. 

3. W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu  

u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się  

z Wykonawcami. 

ROZDZIAŁ VI.  PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Podwykonawcę kluczowych zadań. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w druku oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy 

udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu: „nie dotyczy” lub inne podobne 

sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony tzw. puste pole, Zamawiający 

uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy, tj. bez udziału 

Podwykonawców. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

zamówienia - jeżeli są już znani. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach  

w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt. 4, w trakcie realizacji zamówienia,  

a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z Podwykonawcą umowę w formie pisemnej,  

a Podwykonawca z dalszym Podwykonawcą, na mocy której Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące Podwykonawcy,  

w celu udokumentowania, że wobec Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia o których 

mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp. i dokumenty wymagane  

w postanowieniach SWZ. 

9. Wymagania dotyczące Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, 

dotyczą również dalszych Podwykonawców. 

 

ROZDZIAŁ VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia 01 października 2022 roku. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 

ROZDZIAŁ VIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego  warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy 

posiadają: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699,1250,1726 ze zm.) 

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX.   PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1.1. w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp. 

2. Podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku spełnienia jednej z przesłanek o których mowa 

w art. 108 ust 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp Wykonawca, a także:  

2.1. każdy z Wykonawców występujących wspólnie,  

2.2. podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

ROZDZIAŁ X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z art.104-107 Pzp.: w celu potwierdzenia zgodności 

oferowanych usług z wymaganiami, określonymi przez zamawiającego, wykonawcy wraz z ofertą 

składają: 

• Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą żadnych środków dowodowych. 

ROZDZIAŁ XI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA  

I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

2.1. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699,1250,1726 ze zm.) 

2.2. kopia wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012r. (tj. 

Dz.U. 2022r., poz. 699 ze zm.). 

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (tj. Dz.U. 2020. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tj. Dz.U. 2020 

poz. 2452). 

ROZDZIAŁ XII INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winne być załączone do oferty. 

2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli każdego ze wspólników. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez notariusza.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,  

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

I DOKUMENTÓW 

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 

zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, 

w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie składa 

się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej sekretariat@ppkpolczyn.pl. 

4. Osoby uprawnione do komunikowanie się z Wykonawcami:  

1) Kinga Wawrzak – sekretariat@ppkpolczyn.pl. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

6. 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 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  

7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:sekretariat@ppkpolczyn.pl
mailto:sekretariat@ppkpolczyn.pl
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Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na 

wskazany w danych adresowych Zamawiającego adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń łub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

Wykonawcy. 

9. 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 lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

10. 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 miniPortału oraz Regulaminie ePUAP.  

11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

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

12. 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. 

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek  

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców  

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, zamawiający 

nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

17. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalania oraz zmiany, w tym terminów, jak również pytania 

Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy 

składaniu ofert.  

ROZDZIAŁ XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składa się pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
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właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym, będącym Załącznikiem nr 1 do SWZ, dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

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

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia 

oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. 

9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

10. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. 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. 

12. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

13. 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. 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 

lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

15. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, 

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.  
17. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością. 

18. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy, 

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; (odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Wymaganie umocowane w §13 ust. 3 projektu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych 
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środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca podaje cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi 

w niniejszej SWZ oraz projektowanymi, w tym: koszty wszystkich prac przygotowawczych, koszty 

dojazdu.  

3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto. Stawka podatku VAT 

w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%. W przypadku zastosowania innej stawki podatku 

VAT należy załączyć do oferty dokument informujący o podstawie prawnej zastosowania innej 

stawki podatku. 

4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), do drugiego miejsca po przecinku, oraz 

w formie pisemnej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Zgodnie z art. 225 Pzp: Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz.U. 2022r., poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć20. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

ROZDZIAŁ XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

ROZDZIAŁ XVII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

z upływem terminu do składania ofert. 

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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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ROZDZIAŁ XVIII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez miniPortal 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 13.09.2022 r do godz. 11:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie 

zakupowej. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2022 r o godz. 11:30. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

ROZDZIAŁ XIX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano 

następujące wagi: 

Lp. Kryterium Waga [%] 
Liczba punktów 

do zdobycia 

1 Cena ofertowa brutto – C 80,00 80,00 

2 Czas reakcji na wezwanie/ zgłoszenie do 

odbioru – CZR 

20,00 20,00 

RAZEM 100,00 

 
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

 

LP = C + CZR 

 

gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych Wykonawcy, 

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena, 

CZR – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – czas reakcji na 

wezwanie/zgłoszenie do odbioru 

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  

w kryteriach cena i czas reakcji na wezwanie do dodatkowego odbioru. Punktacja przyznawana 

ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną  

w następujący sposób: 

4.1. Kryterium ceny [C, waga kryterium 80%] będzie oceniane na zasadzie minimalizacji 

tzn. oferta o najniższej cenie uzyska najwyższą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. 

Liczba pkt zostanie obliczona według następującego wzoru:  

 

𝑪 =
𝐂𝐧

𝐂𝒐
𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝟎, 𝟖 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena, 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Co – cena rozpatrywanej oferty brutto. 

 

4.2. Kryterium czasu reakcji na wezwanie/ zgłoszenie do odbioru [CZR, waga kryterium 20%] 

ocena oferty w przedmiotowym kryterium dokonana zostanie na podstawie złożonej przez 

Wykonawcę razem z ofertą informacji: 
Czas reakcji na wezwanie/ zgłoszenie do odbioru  

[określony w godzinach, h] 

Liczba punktów 

Max. 36 h  0 pkt. 

24-35 h 5 pkt. 

12-23 h 10 pkt. 

Poniżej 12h 20 pkt. 

Maksymalny czas nie może przekraczać 36 h od momentu powiadomienia przez 

Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższy niż 36 h czas realizacji reklamacji do 

oceny ofert zostanie przyjęty czas 36 h i taki zostanie uwzględniony w umowie.  

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

6. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów 

i ich wag otrzyma najwyższą punktację. 

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106 z późn.zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi  dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 250-253 ustawy PZP). 

 

ROZDZIAŁ XX.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  O wyborze oferty najkorzystniejszej, o Wykonawcach wykluczonych, o ofertach odrzuconych, 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 

 o udzielenie zamówienia. Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści 

również na swojej stronie internetowej. 

2. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt 2 jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XXII.  INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ 

MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 3 do SWZ. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zapisy wzoru umowy nie mogą być samowolnie zmieniane przez Wykonawców. 
5. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego),  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 
3) zmiany danych rejestrowych. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie: 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie:  

5.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

5.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 5.1. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 
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9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne  

z jej wniesieniem. 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

ROZDZIAŁ XXIV.    WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie); 

Załącznik nr 6 – Informacje potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa; 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 


