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CZĘŚĆ I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1. W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za
odnoszące się także do liczby mnogiej.
2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZGOK/PN/37/2018. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Postępowanie jest prowadzone w ramach Projektu pn. „Modernizacja segmentu
mechanicznego przetwarzania ZUOK w Olsztynie”, który jest przewidziany do
współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu
Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa
warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Rozdział I:
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Polska
e-mail:

zamowienia@zgok.olsztyn.pl

adres strony internetowej:

www.zgok.olsztyn.pl

dni i godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

NIP:

739-29-54-369,

NIP europejski:

PL 739-29-54-369,

Regon:

510734049

Konto bankowe:

BGŻ BNP Paribas ,

numer rachunku:

64 1600 1303 1841 7991 0000 0003

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410
Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem
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0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy (w tym wniesiony) 26
701 500 zł.


W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10- 410 Olsztyn, poczty
elektronicznej e-mail: rodo@zgok.olsztyn.pl, lub telefonicznie: tel. 89 555 20 10.



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych będą osoby

lub

podmioty,

którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 7 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;



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



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



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Przy czym 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;
− 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 tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
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w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział II:
Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: SIWZ), zastosowanie mają przepisy PZP.
3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Stosowanie do przywołanego
przepisu, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Rozdział III:
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są:
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1.1.

dostawa fabrycznie nowej, nie starszej niż z 2018 roku, czołowej ładowarki
kołowej z ramą przegubową
oraz

1.2.

serwis gwarancyjny ww. ładowarki w okresie objętym gwarancją fabryczną,

1.3.

szkolenie personelu Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w III Części SIWZ pn. Opis
przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002
z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
43.25.00.00-0

Ładowarki czołowe

Rozdział IV:
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 48 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, przy
czym dostawa czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową zostanie zrealizowana
w terminie do 112 dni od daty podpisania umowy.
Rozdział V:
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.

nie podlegają wykluczeniu;

1.2.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie
precyzuje

w powyższym

zakresie

żadnych

wymagań, których

spełnianie

Wykonawca

zobowiązany

jest

w

wykazać

sposób

szczególny;
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje
w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
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1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia

minimalny warunek

w zakresie zdolności

technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że należycie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej trzy (3) dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o
wartości każdej dostawy co najmniej 650 000 zł brutto.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz
w przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy PZP niniejszy warunek zostanie uznany
za spełniony w sytuacji, gdy:
a. jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę wykaże, że
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy

-

w

tym

okresie,

co

najmniej

trzy

(3)

dostawy

odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości każdej
dostawy co najmniej 650 000 zł brutto.
b. jeden z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy (3)
dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości
każdej dostawy co najmniej 650 000 zł brutto.
Niniejszy warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy
Wykonawcy

wspólnie

składający

ofertę

albo

Wykonawca

i podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca albo
podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca łącznie
wykażą się wykonaniem trzech (34) wyżej opisanych dostaw.
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Za

dostawy

odpowiadające

przedmiotowi

zamówienia

Zamawiający uzna dostawy pojazdów, sprzętu i maszyn
budowlanych.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
Rozdział Va:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1.1.

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

1.2.

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;

1.3.

jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:
a. Zamawiającym,
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c. członkami Komisji Przetargowej,
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d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
PZP
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.4.

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1.5.

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

1.6.

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 wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

1.7.

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

1.8.

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.

2. Wykluczenie Wykonawcy (na podstawie art. 24 ust 1 i 5 PZP) następuje zgodnie z art. 24
ust. 7 ustawy PZP.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy PZP lub rozdz. Va, ust. 1 IDW, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
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naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji,
o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie Rozdz. Va ust. 3 IDW.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział Vb:
Informacje o Wykonawcach występujących wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
a. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c. ustanowionego pełnomocnika oraz
d. zakres jego umocowania, a także
e. oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.
4. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja dokonywana
będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy
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w

sprawie

zamówienia

publicznego,

umowy

regulującej

współpracę

tych

Wykonawców.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz, o których mowa w Rozdziale Va niniejszej
IDW.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki,
o których mowa w Rozdziale V ust. 1 niniejszej IDW Zamawiający będzie oceniał
łącznie, z zastrzeżeniem opisu zawartego w Rozdziale V pkt. 1.2.3.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ lub jednolity dokument), o którym
mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1. niniejszej IDW składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w

którym

każdy

z

Wykonawców

wykazuje

spełnianie

warunków

udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.10. niniejszej IDW składa
każdy z Wykonawców.

Rozdział Vc.:
Informacje o podmiotach trzecich
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
2.1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
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w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2.2.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5;

2.3.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy,
do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.4.

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

2.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
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stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób

wykorzystania

zasobów

innego

podmiotu,

przez

wykonawcę,

przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP, przedstawienia w odniesieniu do nich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI
ust. 2 pkt 2.1. – 2.9. niniejszej IDW.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.

Rozdział Vd:
Informacje o podwykonawcach
1.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
składając jednolity dokument zobowiązany jest wypełnić część II sekcji D, oraz wskazać
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile
jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
3. Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wybrany
Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy (o ile są już znane). Wykonawca
zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację dostaw.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

13

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział VI:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Informacje zawarte w dokumencie JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
ww. dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
i każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
Zamawiający informuje, że w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko
sekcji α w Części IV JEDZ – „Kryteria kwalifikacji” (Ogólne oświadczenie dotyczące
wszystkich kryteriów kwalifikacji).
2. Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

składanych

przez

Wykonawcę

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
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ustawy (Rozdział Va), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące

przed

upływem

terminu

składania

ofert,

lub

innego

dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2.3. zaświadczenie

właściwej

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;
2.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku

sądu

lub

ostatecznej

decyzji

administracyjnej

o

zaleganiu

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności (Część III, lit. B dokumentu JEDZ);
2.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Część III, lit. D
dokumentu JEDZ);
2.7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny

15

w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy (Część III, lit. C dokumentu JEDZ);
2.8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
(Część III, lit. C dokumentu JEDZ);
2.9. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (Część III, lit. B dokumentu JEDZ);
2.10.

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne – Wykonawca
składa to oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji podanych podczas otwarcia ofert dotyczących: (1)
kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
3. Wykluczenie Wykonawcy (na podstawie art. 24 ust 1 PZP) następuje zgodnie z art. 24
ust. 7 ustawy PZP.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla

zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody na podstawie ust 4.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

składanych

przez

Wykonawcę

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, że
oferowany przedmiot zamówienia odpowiada minimalnym wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia:
7.1. Specyfikacji technicznej w formie Załącznika nr 1A do SIWZ,
7.2. Formularza warunków serwisu w formie Załącznika nr 1B do SIWZ.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 7.1 i 7.2. będą służyły potwierdzeniu, że
oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do dostarczenia
i realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego: z wymaganiami Zamawiającego oraz
opisem zawartym w Załączniku nr 1A i 1B.

9. Wykaz

oświadczeń

lub

dokumentów,

składanych

przez

Wykonawcę

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
9.1. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
(spełniających warunek określony w Rozdziale V ust 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.3. niniejszej
IDW), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających
czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
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oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku poz. 1126).
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1
IDW, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień

oferta

Wykonawcy

podlegałaby

odrzuceniu

albo

konieczne

byłoby

unieważnienie postępowania.
12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13. Wykonawca

nie

jest

obowiązany

do

złożenia

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP,
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może

je

uzyskać

za

pomocą

bezpłatnych

i

ogólnodostępnych

baz

danych,

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
14. Jeżeli

Wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2:
14.1.

pkt 2.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5
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i 6 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
14.2.

pkt 2.2.-2.4. niniejszej IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a. nie zalega z nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie
z

właściwym

organem

w

sprawie

spłat

tych

należności

wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż
odpowiednio dla dokumentów z zakresów, o których mowa w Rozdziale VI, ust 14 pkt
14.1. i 14.2. lit. b – 6 miesięcy i dla dokumentu z zakresu, o którym mowa w Rozdziale VI,
ust 14 pkt 14.2. lit. a – 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
16. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1., składa dokument, o którym
mowa w Rozdziale VI ust. 14 pkt 14.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty,
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o których mowa powyżej mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
17. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 pkt
2.1. – 2.9. niniejszej IDW.
18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdziale VI ust. 2, 7, 14 i 15 niniejszej IDW, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
19. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VI ust. ust. 2, 7, 14 i 15 niniejszej IDW, które znajdują się
w

posiadaniu

Zamawiającego,

w

szczególności

oświadczeń

lub

dokumentów

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
20. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich
norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane
przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju,
w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na
dokumenty stanowiące podstawę

wpisu lub

uzyskania certyfikacji,

w miejsce

odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 i 7 niniejszej IDW.
21. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej IDW dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale.
22. Dokumenty, o których mowa w niniejszej IDW, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 20, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
23. 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.
24. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
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25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
26. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Rozdział VII:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

komunikacja

między

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: ZGOK Sp. z o.o., sekretariat- pokój nr 102 ul.
Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres zamowienia@zgok.olsztyn.pl.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz

informacje

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej
podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ
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powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
7. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest
poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji

elektronicznej

w

rozumieniu

przepisów

ustawy

z

dnia

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: zamowienia@zgok.olsztyn.pl
8. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .txt,
.rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .csv zgodnie z katalogiem formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247).
9. Wykonawca wypełnia

JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać

z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają

wypełnienie

JEDZ

i

utworzenie

dokumentu

elektronicznego,

w szczególności w jednym z ww. formatów. Narzędzie ESPD dostępne jest pod adresem:
https://ec.europa/tools/espd?lang=pl
10. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1579).
11. Podpisany

dokument

elektroniczny

JEDZA

powinien

zostać

zaszyfrowany,

tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument
oświadczenia, lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source
(np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych, ale nie wymagających od
Zamawiającego kupowania licencji (np. samorozpakowujące się zaszyfrowane archiwum
RAR).
12. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w
formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje
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dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
13. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem

elektronicznym

JEDZ

(zamowienia@zgok.olsztyn.pl)

w

na
taki

wskazany
sposób,

adres

aby

poczty

dokument

elektronicznej
ten

dotarł

do

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę
Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy i
postępowania.
14. Wykonawca,

przesyłając

JEDZ,

żąda

potwierdzenia

dostarczenia

wiadomości

zawierającej JEDZ.
15. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ
z serwera pocztowego Zamawiającego.
16. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na
wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP; w takim przypadku Zamawiający nie
wymaga szyfrowania tego dokumentu.
17. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej http://zgok.olsztyn.pl/zamowieniapubliczne/ wygenerowaną w serwisie eESPD elektroniczną wersję JEDZ w formacie .xml.
W celu wypełnienia oświadczenia JEDZ zamieszczonego (w formacie .xml) na stronie
internetowej Zamawiającego należy:
17.1.

zapisać plik .xml na dysku lokalnym lub innym nośniku danych.

17.2.

przy użyciu serwisu ESPD zaimportować do serwisu zapisany plik .xml
(elektroniczny JEDZ udostępniony w formacie .xml nie będzie czytelny, jeżeli nie
zostanie zaimportowany do serwisu eESPD). Serwis eESPD został udostępniony
pod adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd (polska wersja językowa pod
adresem: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl.

17.3.

po przejściu do serwisu eESPD Wykonawca zaznacza: „Jestem Wykonawcą” a
następnie w polu „Co chcesz zrobić” zaznacza „zaimportować ESPD”.
Zaimportowanie ESPD polega na załączeniu do serwisu elektronicznego
dokumenty JEDZ/ESPD udostępnionego przez Zamawiającego na stronie
internetowej (zapisanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 17.1.)

17.4.

oświadczenie JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją dostępną na stronie
internetowej UZP (www.uzp.gov.pl) w zakładce „Repetytorium wiedzy” –
„Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.

18. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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19. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
20. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 27 sierpnia 2018 roku),
Zamawiający

udzieli

wyjaśnień

niezwłocznie,

jednak

nie

później

niż

na

6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
21. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust 20 powyżej.
22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
23. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:


w kwestiach formalnych – Pani Beata Bagińska i Pani Agata Sowińska



w kwestiach merytorycznych – Pan Dariusz Łańko.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ
(obowiązujące adresy zostały podane w niniejszym Rozdziale w ust. 3 i 4). Oznacza
to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy (oraz adresy) kontaktowania
się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty.
24. Udostępnianie protokołu:
24.1.

Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich
otwarcia.

24.2.

Osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć wniosek (pisemnie lub drogą
elektroniczną) o udostępnienie protokołu i/lub załączników do protokołu (np.
ofert),

określając

sposób

udostępnienia

protokołu

(wgląd

w siedzibie

Zamawiającego, przesłanie kopii (skanów) pocztą lub drogą elektroniczną).
24.3.

Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofertach zastrzeżenia
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione.

24.4.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin
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i sposób udostępnienia protokołu i/lub załączników do protokołu (np. ofert), o
czym poinformuje zainteresowanego pisemnie lub drogą elektroniczną.
24.5.

Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie; cena za 1 stronę: 0,50
zł netto.
Rozdział VIII:
Wymagania dotyczące wadium

1. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy

z

dnia

09.11.2000

r.

o

utworzeniu

Polskiej

Agencji

Rozwoju

Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn,
Polska.
Nazwa banku: BGŻ BNP Paribas
Nr rachunku 64 1600 1303 1841 7991 0000 0003
z dopiskiem: „Wadium – nr sprawy ZGOK/PN/37/2018 – Dostawa czołowej ładowarki
kołowej z ramą przegubową”.
Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na konto
Zamawiającego, tzn. że wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu
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bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie traktowane jako
spełnienie warunku terminowego wniesienia wadium.
6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b) – e) należy złożyć wraz z ofertą,
w odrębnej kopercie oznaczonej: „Wadium – nr sprawy ZGOK/PN/37/2018 „Dostawa
czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową”.
7. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć
wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie
i realizację zamówienia publicznego.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać
klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium na rzecz
Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a
i w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.
9. Gwarancja wadialna wnoszona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinna zawierać następujące elementy:
9.1.

nazwy:

dającego

zlecenie

(Wykonawcy),

Beneficjenta

gwarancji

(Zamawiającego) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, Polska;
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
9.2.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
9.2.

kwotę gwarancji,

9.3.

termin ważności gwarancji,

9.4.

zobowiązanie

gwaranta

(zgodnie z art.

46 ust.

5 ustawy PZP)

do:

„bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego
ofertę wybrano:
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a)

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, lub

b)

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

9.5.

zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP) do:
„bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Oświadczenie Beneficjenta Gwarancji
zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek określonych
w tym przepisie.

9.6.

Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy
musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego.

10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku przedłużenia
terminu związania ofertą konieczne jest przedłużenie okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwie, wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej
formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
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13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

14. Zwrot wadium
14.1.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty

najkorzystniejszej

Wykonawcy,

którego

lub
oferta

unieważnieniu
została

postępowania,

wybrana

jako

z

wyjątkiem

najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem ust. 12.
14.2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego
zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.3.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14.4.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi

z

umowy

rachunku

bankowego,

na

którym

było

ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który
należy dokonać zwrotu wadium.
15. Zatrzymanie wadium
15.1.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących

po

jego

stronie,

nie

złożył

oświadczeń

lub

dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.,
a także:
15.2.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5
ustawy PZP, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
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b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Rozdział IX:
Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
Rozdział X:
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wobec wykluczenia przez Zamawiającego możliwości składania ofert wariantowych,
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich
odrzuceniem, jako sprzeczne z przepisami ustawy PZP (art. 89 ust. 1 pkt 1).
2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW
zatytułowany: Formularz Oferty.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Wraz z jednym egzemplarzem Oferty w formie pisemnej, Zamawiający prosi
o złożenie skanu kompletnej Oferty oraz załączonych dokumentów w formie
elektronicznej (np. płyta CD/DVD) w formacie PDF. Przyspieszy to proces oceny
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wiążąca dla Zamawiającego jest treść
Oferty w formie pisemnej.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
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w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku
nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać czytelnie imię
i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.
6. Jeżeli osobą podpisującą ofertę, nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu
wymienionego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.4 IDW, należy wraz z ofertą złożyć
pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez
Zamawiającego

dokumentów

oraz

do

składania

ewentualnych

wyjaśnień,.

Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność
z

oryginałem

przez

notariusza.

Pełnomocnik

ma

obowiązek

złożyć

wraz

z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających
pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
7. Oferta oraz Załączniki do oferty, dla których Zamawiający określił wzory do niniejszej
IDW powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy tabeli.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że
zamówienie zostanie wykonane zgodnie z treścią SIWZ, w szczególności zgodnie z OPZ.
9. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione
do podpisania oferty.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
ZGOK Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, sekretariat- pokój nr 102, 10 – 410 Olsztyn

OFERTA NA
DOSTAWĘ CZOŁOWEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ Z RAMĄ PRZEGUBOWĄ
Nie otwierać przed dniem:
/aktualna data otwarcia ofert, aktualna godzina otwarcia ofert/
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (Sygn.. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
18. Wykonawca

ma

prawo

przed

upływem

terminu

składania

ofert

wycofać

się

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
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poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
Rozdział XI:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 17 września 2018 r. do godz.
10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 17 września 2018 r.
o godz. 10:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
(www.zgok.olsztyn.pl) informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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Rozdział XII:
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

2.

Cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą całość zamówienia.

3.

Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto
musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej
SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji całości przedmiotu zamówienia.

4.

Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust 1 pkt.1 i art. 3 ust 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. 2017 roku, t.j.
2017.10.03) tzn.: cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług
lub podatkiem akcyzowym.

5.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w części II niniejszej SIWZ, tj.: w Projekcie Umowy.

Rozdział XIII:
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Wartość punktowa

Lp.

Nazwa kryterium

1.

cena brutto Oferty

80

2.

gwarancja na ładowarkę

10

3

termin dostawy

10

wagi w %

33

2. Zasady oceny ofert dla kryterium: cena
2.1.

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie Cena brutto podana w formularzu Oferty. Do
określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę w ramach kryterium cena
wykorzystany zostanie wzór:
Kc = (Cmin / Ci) x 80
gdzie:

2.2.

Kc:

liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium cena brutto Oferty,

Cmin:

najniższa oferowana cena brutto spośród pozostałych Ofert

Ci:

cena brutto Oferty badanej podana w PLN,

80:

waga punktowa przyznana kryterium: cena brutto Oferty.

Jeżeli

złożono

ofertę,

której

wybór

prowadziłby

do

powstania

obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.3.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Zasady oceny ofert dla kryterium: gwarancja na ładowarkę
Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie liczba motogodzin podana w Formularzu Oferty.
Minimalna wymagana liczba motogodzin wynosi: 8.000 i za taką ilość Zamawiający
nie przyzna punktów. Oferty proponujące liczbę motogodzin mniejszą niż 8.000
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferty, których treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Maksymalna liczba
punktów, jaka może zostać przyznana ofercie w ramach kryterium „gwarancja na
ładowarkę” wynosi: 10. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym opisem:
zaoferowana
gwarancja
motogodzinach
8.000
8.500
9.000

liczona

w liczba punktów przyznanych ofercie w
ramach
kryterium
„gwarancja
na
ładowarkę”
0 punktów
1
2
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9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000 i więcej

3
4
5
6
7
8
9
10

4. Zasady oceny ofert dla kryterium: termin dostawy
4.1.

Maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przyznana ofercie w ramach kryterium
„termin dostawy” wynosi: 10. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym
opisem:
zaoferowany termin dostawy
112 dni
111 - 105
104 - 100
99 - 95
94 - 90
89 - 80
79 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 57
56 dni i mniej

liczba punktów przyznanych ofercie w
ramach kryterium „termin dostawy”
0 punktów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5. Zaoferowany termin nie może być dłuższy niż 112 dni liczonych od dnia podpisania
umowy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dostawę w terminie dłuższym niż 112 dni
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zasady obliczenia łącznej punktacji ofert:
6.1.

W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy łączną punktację, uzyskaną
przez każdą z ofert. Łączna liczba punktów, jaką uzyska dana oferta będzie stanowiła
sumę punktów przyznanych Ofercie za kryterium cena, gwarancja na urządzenie oraz
rozwiązania technologiczne, zgodnie z poniższym wzorem:
Po = KC+ KG + KT
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gdzie:
KC -

liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium cena brutto oferty

KG -

liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium gwarancja ładowarki

KT

liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium termin dostawy

7. Punktacja

przyznawana

ofertom

w

poszczególnych

kryteriach

będzie

liczona

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza (uzyska najwyższą ilość punktów) w oparciu o podane
kryteria wyboru. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
9.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział XIV:
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani przed zawarciem umowy do złożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
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3. W przypadku, gdy 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 będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy PZP.
4. Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia (dopuszczona przez Zamawiającego)
będzie wykonywana przez podwykonawców, zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców, adresy oraz dokumenty
potwierdzające,

że

występują

oni w

obrocie

prawnym,

wskazać

sposób

reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca
będzie realizował.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:
5.1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozdziale XV niniejszej IDW,
5.2. przedstawić bazowy harmonogram dostawy, który będzie stanowił załącznik do
umowy i podczas całego okresu realizacji zamówienia będzie na bieżąco
aktualizowany, o ile zajdzie taka konieczność,
6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru/projektu Zamawiającego.
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Rozdział XV:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
1. Wykonawca,

którego

oferta

zostanie

wybrana

jako

najkorzystniejsza,

wniesie

zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
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2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. 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.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej musi
zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Zgodnie z art. 149 ustawy PZP w trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysokości.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej –
gwarancja powinna mieć charakter abstrakcyjny, to jest winna zobowiązywać Gwaranta
nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, kwoty do wysokości
wniesionego zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wskazujące
na zaistnienie okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Treść

gwarancji

nie

może

zawierać

żadnych

postanowień

ograniczających

abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż termin
wykonania

zamówienia

powiększony

o

30

dni.

Gwarancja

musi

umożliwiać

Zamawiającemu złożenie żądania wypłaty z gwarancji, aż do ostatniego dnia jej
obowiązywania. Treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
7. Gwarancja taka winna zawierać ponadto 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,
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d) termin ważności gwarancji.
klauzule o:
e) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek
modyfikacja Warunków Umowy lub usług, które mają zostać wykonane zgodnie
z Umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać
sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), Wykonawcą, nie zwalniała
Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji.
f)

rezygnacji Gwaranta z konieczności zawiadamiania o takiej zmianie, uzupełnieniu lub
modyfikacji oraz uzyskiwania na nią zgody Gwaranta.

g) treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Beneficjenta.”
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego)

przedstawiciela

gwaranta.

Podpis

winien

być

sporządzony

w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja musi być egzekwowalna
i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu,
a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny siedziby
Zamawiającego. Przedstawiciel gwaranta (Pełnomocnik) ma obowiązek złożyć wraz
z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających
pełnomocnictwa do reprezentowania gwaranta.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP.
10. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
terminie30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane. Podstawą uznania przez Zamawiającego należytego wykonania
zamówienia będzie zrealizowanie całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy
bez wad.
11. Pozostałe 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w
terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
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Rozdział XVI:
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała zapisy podane w Projekcie Umowy
stanowiącym Część II niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści Oferty.

2.

Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w ww. Projekcie
Umowy, określił przewidywane zmiany Umowy oraz okoliczności, które mogą
powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej Umowy w stosunku do
treści złożonej Oferty.
Rozdział XVII:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego

kwalifikowanego

certyfikatu

lub

równoważnego

środka,

spełniającego

wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem”.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
11. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Czynności

uczestnika

w sprzeczności
z

postępowania

odwoławczego

nie

mogą

pozostawać

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,

zastrzeżeniem

zgłoszenia

sprzeciwu,

przez

uczestnika,

który

przystąpił

do
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postępowania po stronie Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione
odwołanie.
15. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
17. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy,
pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie
Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim
przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie
uwzględnionych zarzutów.
19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie

Zamawiającego,

wniesie

sprzeciw

wobec

uwzględnienia

zarzutów

przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.
20. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego
stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca,
a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie
pozostałych zarzutów.
21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 niniejszego Rozdziału IDW, nie
mogą

następnie

korzystać

ze

środków

ochrony

prawnej

wobec

czynności
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Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
22. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki
dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy PZP.
23. Na orzeczenie Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje
skarga do sądu.
24. Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy PZP.
Rozdział XVIII:
Oferta częściowa – opis części zamówienia
Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
Rozdział XIX:
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy PZP.
Rozdział XX:
Pozostałe informacje
1.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

4.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.

Zamawiający nie ustala przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty oraz nie
dopuszcza takiej możliwości.

7.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie stawia wymagań by przy realizacji
zamówienia uczestniczyły osoby, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy PZP.
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8.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich.
Rozdział XXI
Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego

1. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, informacje:
zamowienia@zgok.olsztyn.pl
2. Strona internetowa jest stroną własną Zamawiającego i ma następujący adres:
www.zgok.olsztyn.pl
Rozdział XXII:
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia kluczowych części
zamówienia.
Rozdział XXIII:
Możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP
Zamawiający (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP) zastrzega możliwość unieważnienia
niniejszego postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną
mu przyznane.
Rozdział XXIII:
Wykaz załączników do niniejszej IDW
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące formularze:
Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1

Nazwa Załącznika
Formularz Oferty

Załącznik nr 1A

Formularz Specyfikacji (Oferty) technicznej

Załącznik nr 1B

Formularz warunków serwisu
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Załącznik nr 2

JEDZ

Załącznik nr 3

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

Załącznik nr 4

Wykaz dostaw
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