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ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o. o. 

Świątki 68B, 11-008 Świątki 

e-mail: biuro@pukwodkanswiatki.pl 

NIP: 739-387-74-87 

REGON: 362216320 

POLSKA 

  

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie korzystał z procedury odwróconej, o której 

mowa w art. 24 aa. ustawy PZP  

3. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego. 

6. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie 

przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia i będzie dla nich wiążąca, ponadto modyfikacja specyfikacji będzie 

udostępniona na stronie internetowej. 

10. Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986). 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy 

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą”). 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 

r., poz 1126 ze zm.), zwanej dalej: „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju”. 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479 ze zm.). 

e)   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 

2244, z 2019 poz.80) - jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 
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ROZDZIAŁ III. UŻYTE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, POJĘCIA I SKRÓTY 

Użyte w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęcia i skróty oznaczają: 

USTAWA, USTAWA PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986) 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi 

załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część. 

Przedsiębiorstwo leasingowe lub Leasingodawca lub Wykonawca lub Finansujący – oznacza 

podmiot, który w zakresie swej działalności gospodarczej zawrze umowę leasingu, oraz dokona 

bezpośredniego nabycia przedmiotu leasingu, którego dotyczy to postępowanie. 

Przedmiot leasingu lub przedmiot zamówienia lub przedmiot dostawy – oznacza to fabrycznie 

nowy ciągnik rolniczy szczegółowo opisany w niniejszej SIWZ. 

Umowa leasingu – oznacza umowę leasingu operacyjnego z opcją wykupu przedmiotu zamówienia 

zawartą w wyniku prowadzonego obecnie postępowania pomiędzy Zamawiającym a Leasingodawcą. 

„Grupa kapitałowa” – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 

sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

„Konsorcjum” – należy rozumieć jako porozumienie cywilnoprawne dwóch lub większej liczby osób 

(poszczególne osoby zwane dalej Partnerami) i należy je odnieść do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

„Lider” – oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo 

wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali członkowie konsorcjum powierzyli zadanie 

koordynacji prac i działań związanych z realizacją umowy oraz udzielili pełnomocnictwa do ich 

reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem umowy 

 

ROZDZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN REALIZACJI 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OFERTY CZĘŚCIOWE. OFERTY WARIANTOWE. 

ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1.PKT.6) I PKT.7) USTAWY PZP. 

PODWYKONAWSTWO 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego, nie zarejestrowanego ciągnika rolniczego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r. wraz 

z wyposażeniem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. Ciągnik 

fabrycznie nowy, nie używany do jazd próbnych, demonstracyjnych, ani jakichkolwiek innych 

czynności związanych z działalnością marketingową (promocyjną) wykonawcy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, z kompletną dokumentacją pojazdu niezbędną do 

rejestracji oraz eksploatacji. 

Realizacja zamówienia polega na: 

a) Nabyciu od zbywcy ciągnika rolniczego posiadającego cechy spełniające parametry wskazane 

w niniejszej SIWZ, 

b) Oddaniu w/w ciągnika Zamawiającemu do używania na czas określony, tj od dnia wydania do 

dnia przeniesienia własności, 

c) Przeniesieniu własności ciągnika na Zamawiającego po zakończeniu umowy leasingu, po 

wniesieniu ostatniej raty leasingowej i dokonaniu opłaty tzw. wartości resztowej (wykupu) 
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1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Dostawę ciągnika rolniczego do siedziby Zamawiającego, ciągnik fabrycznie nowy – rok 

produkcji – 2018/2019 

b) Przedmiot zamówienia stanowił będzie przedmiot umowy leasingu, zawartej na zasadach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 

c) Dostarczony przedmiot zamówienia ma spełnić wymogi obowiązujących norm i przepisów w 

prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności norm związanych z zanieczyszczeniem 

środowiska. 

d) Ciągnik sprawny technicznie, przygotowany do pracy i dopuszczony do ruchu drogowego 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiającego. 

2. Bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego graniczne parametry techniczno-użytkowe: 

a) Ciągnik nowy, nieużywany, w pełni sprawny technicznie 

b) Rok produkcji min. 2018 

c) Silnik z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą 

d) Moc znamionowa 81 -103 kW (110 – 140 KM) 

e) Skrzynia biegów: mechaniczna, synchronizowana 

f) Sprzęgło tarczowe suche 

g) Układ hydrauliczny: sterowany mechanicznie lub elektrohydraulicznie 

h) Wał odbioru mocy (WOM) niezależny 

i) Układ kierowniczy: hydrostatyczny 

j) Przedni most napędowy: napęd 4x4 

k) Układ hamulcowy niezależny 

l) Masa ciągnika: 4000 – 6000kg 

m) Wyposażenie dodatkowe : przedni TUZ, klimatyzacja, dwie lampy ostrzegawcze, lampa 

obrotowa (kogut), gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, niezbędny zestaw kluczy, trójkąt 

ostrzegawczy. 

3. Wymagania dodatkowe: 

a) Dostawa ciągnika rolniczego do siedziby Zamawiającego. 

b) Termin realizacji zamówienia – dostawy ciągnika - do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

c) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny min przez 5 lat. 

d) Minimalny okres gwarancji jakości 12 miesięcy. 

e) Dostawy może dokonać sam Wykonawca lub osoba trzecia, której Wykonawca powierzy 

dostawę ciągnika rolniczego, osprzętu, wyposażenia. W przypadku, gdy dostawa zostanie 

powierzona przewoźnikowi, Wykonawca wnosi wszelkie ryzyko związane z dostawą ciągnika 

rolniczego, osprzętu, wyposażenia, kosztami dostawy oraz kosztami ubezpieczenia w czasie 

przewozu. 

f) Koszty załadunku i rozładunku obciążą Wykonawcę. 

g) W ramach udzielenia zamówienia Wykonawca wykona usługę przeszkolenia 3 operatorów 

Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania ciągnika 

h) Rodzaj zakupu – leasing. 
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i) Wraz z ciągnikiem rolniczym Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację, a w 

szczególności: 

− Dokument potwierdzający, że ciągnik posiada homologację (świadectwo homologacji 

wystawione zgodnie z art.68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

− Książkę gwarancyjno – serwisową w języku polskim 

− Fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi 

do prawidłowej eksploatacji, katalog części w języku polskim, 

− wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski uprawnionych do 

napraw gwarancyjnych, 

− karty gwarancyjne ciągnika rolniczego, osprzętu i wyposażenia w języku polskim. 

Zamawiający oceni spełnienie granicznych, bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego, 

parametrów techniczno-użytkowych oferowanego ciągnika rolniczego na podstawie danych 

(informacji) zawartych przez Wykonawcę w OPISIE – ZESTAWIENIU GRANICZNYCH 

PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ORAZ DANYCH DODATKOWYCH, którego wzór Zamawiający przekazuje na 

załączniku numer 2 do SIWZ – wg formuły spełnia / nie spełnia. 

j)  Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 12 (słownie: dwanaście) miesięcznej gwarancji 

jakości na przedmiot zamówienia, licząc od dnia protokolarnego odbioru. 

k) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Warunki leasingu operacyjnego: 

a) okres trwania umowy: 5lat – 60 miesięcy (I wpłata (opłata wstępna) + 59 rat leasingowych + 

wykup) 

b) opłata wstępna: 40% - dopuszcza się wliczenie w opłatą wstępną opłaty przygotowawczej 

(prowizji) 

c) wartość resztowa (wykup) 1% 

d) Oprocentowanie leasingu będzie zmienne  w całym okresie leasingu  - w oparciu o 1M WIBOR 

obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, przez cały okres 

leasingu. 

e) raty leasingowe – miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem 

terminu i wysokości w poszczególnych miesiącach, po spełnieniu warunków: 

• zaakceptowanie przez Wykonawcę wnioskowanej zmiany, 

• podpisania stosownego aneksu do umowy leasingu, 

• uregulowanie przez Zamawiającego opłaty za zmianę zgodnie z taryfami opłat i prowizji. 

f) cena oferty musi wynikać ze sporządzonej kalkulacji, którą należy przedstawić w formularzu 

ofertowym. W trakcie realizacji umowy leasingu mogą powstać opłaty związane z usługami 

realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek. 

g) ubezpieczenie – Zamawiający akceptuje konieczność ubezpieczenia ciągnika rolniczego w całym 

okresie trwania mowy leasingu: 

• Wykonawca ubezpieczy pojazd w zakresie OC, ubezpieczenie majątkowe. Ubezpieczenie 

płatne z góry za każdy rok trwania umowy leasingowej (ubezpieczenie roczne) 

• Warunki ubezpieczenia zgodne z obowiązującą u Wykonawcy polityką w zakresie ochrony 

przed ryzykiem utraty, zniszczenia, uszkodzenia przedmiotu leasingu lub  odpowiedzialnością 
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cywilną za używanie przedmiotu leasingu. 

• Szczegółowe zobowiązania w zakresie umowy ubezpieczenia – zgodnie z ogólnymi warunkami 

leasingu, które stanowić będą integralna część umowy. 

h) Zamawiający akceptuje wystawienia weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 

prawne zabezpieczenia wykonania umowy leasingu. 

i) Zamawiający wymaga zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy pod 

warunkiem jej zgodności z SIWZ  

j) Wykonawca załączy do oferty: 

• harmonogram (plan) płatności, 

• ogólne warunki leasingu, 

• wzór umowy leasingu, 

• specyfikację techniczną oferowanego ciągnika rolniczego 

5. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – wg 

Wspólnego Słownika Zamówień – CPV: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

16700000 – 2 – ciągniki 

66114000 – 2 – usługi leasingu  

6. Oferty częściowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Oferty wariantowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamówienia i których mowa w art.67 UST.1 PKT.6) I PKT.7) Ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy PZP 

9. Podwykonawstwo: 

9.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 

9.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, w rozumieniu art. 36a ust. 2 pkt 1) Ustawy PZP. 

9.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (załącznik numer 1 do 

SIWZ – FORMULARZ  OFERTY) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia 

warunków działu 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 udzielenia 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB DO WYKONANIA 

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE 

UMÓW O PRACĘ 

Nie dotyczy. 
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ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu, 

 - spełniają warunki dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału – 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału – 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału nr 

3 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia 

oceniane będzie łączne spełnienie przez nich warunków określonych w ppkt. 1, 2, 3. 

Ocena spełnia w/w warunków dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje 

zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP, 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, 

warunków udziału w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o 

spełnianiu warunków i w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.  

2. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 

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 p.z.p 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia,  których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.23 PZP): 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
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może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 

p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wskazują zgodnie z pkt 

1, 2, 3 Rozdziału VI SIWZ. 

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

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia  składa każdy z Wykonawców. Warunki udziału w 

postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA                    

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 p.z.p., oraz wykonawcę w 

stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art.24 ust.5pkt 1 p.z.p. oraz w 

art.24 ust.5 pkt.4 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p. 

3. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 p.z.p., może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wskazania 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 zadaniu 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 przedstawione dowody. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH 

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia 

stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1. Oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Treści 

oświadczeń zostały zamieszczone w Załączniku nr 3 oraz Załączniku nr 4 do SIWZ. 

2. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
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mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 

5 do SIWZ. 

     UWAGA: każdy Wykonawca, który złożył ofertę musi złożyć w/w oświadczenie wobec tych 

Wykonawców, którzy biorą udział w przedmiotowym postępowaniu. 

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

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

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

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

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

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

roboty były wykonane. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. 

Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 

     - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt 5 składa dokumenty wystawione w kraju, 

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

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt 5 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostepnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. 2017.0.570 t.j.). 

9. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców: 

a) FORMULARZ OFERTY. Wzór formularza oferty stanowi załącznik numer 1 do SIWZ; 

b) harmonogram (plan) płatności, 

c) ogólne warunki leasingu, 

d) wzór umowy leasingu, 

e) specyfikację techniczną oferowanego ciągnika rolniczego 

f) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie kopii. 

g) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego – Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu: 

OPIS - ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH 
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OFEROWANEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO ORAZ DANYCH DODATKOWYCH. Wzór 

zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego ciągnika rolniczego oraz 

danych dodatkowych stanowi załącznik numer 2 do SIWZ 

 

ROZDZIAŁ X. FORMA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW 

ZASTRZEŻONYCH 

1. Oświadczenia, o których mowa w treści SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

PZP składane są w oryginale. 

2. Dokumenty, o których mowa w treści SIWZ inne niż oświadczenia wskazane w pkt. 1, składane są 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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

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

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, (przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu 

prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w 

formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

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

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w treści SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

7. Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych. 

a) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę. 

b) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 

aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust 4 PZP 

c) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione inny uczestnikom postępowania, muszą 

być one oznaczone stosowną, jednoznaczną klauzulą, np. „Nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Zleca się, aby były trwałe 

oddzielone od oferty (np. jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób trwały). 

 UWAGA: 

zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP - „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa...”. 

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Językiem obowiązkowym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
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język polski. 

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku 

polskim. Również w języku polski prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, 

a Wykonawcami. 

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017.1481 

t.j.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. 2017.1219 t.j.) za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów dla których 

wymagane jest zachowanie formy pisemnej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi 

się z zachowaniem formy pisemnej.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Sp z o. o. 11-008 

Świątki 68B 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@pukwodkanswiatki.pl 

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 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. 

Zamawiający informuje, iż nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, 

informacji czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady 

pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

11. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

14. Zaleca się aby wniosek o wyjaśnienie zapisów  SIWZ dodatkowo przesyłać elektronicznie w 

wersji edytowalnej. 

mailto:biuro@pukwodkanswiatki.pl
mailto:biuro@pukwodkanswiatki.pl
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15. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Beata 

Grudzień, tel. 508 834 699, biuro@pukwodkanswiatki.pl (od poniedziałku do piątki w godz. 07.00 – 
15.00) 

 

Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie jest wymagane. 

 

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania 

ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie; trzy) dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie gody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczonym okresie, nie dłuższy jednak niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. 

 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA I TWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo 

winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.) 

5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej 

następującymi napisami: 

Przetarg nieograniczony – znak: PUK/03/2019 

oferta na: Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego 

ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w okresie trwania leasingu dla 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. w Świątkach 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

Nie otwierać przed: 10.04.2019 r. godz.: 12:00 

6. Zamknięcie oferty powinno wykluczać możliwość jej przypadkowego otwarcia. 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

8. Miejsce oraz termin składania ofert. 

Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt. ppkt.5 niniejszego 

rozdziału SIWZ należy doręczyć do dnia 10.04.2019 r. do godz. 12:00 , należy zaadresować: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. 11-008 Świątki 68B, BIURO. 

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 10.04.2019 r., o godz.: 12:10, w siedzibie 

Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. 11- 008 

mailto:biuro@pukwodkanswiatki.pl
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Świątki 68B. BIURO 

9. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

10. Oferta złożona po terminie określonym w pkt.8 – zostanie niezwłocznie zwrócona. 

11. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty – 

przed upływem terminu składania ofert. 

12. Otwarcie jest jawne. 

13. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia firm oraz adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny oraz okresu gwarancji zawartych w 

ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy określić w FORMULARZU OFERTY, którego wzór stanowi załącznik numer 

1 do SIWZ. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje. 

3. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

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

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

wartość bez kwoty podatku. 

4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, całkowite koszty leasingu, ubezpieczenia oraz warunki określone przez 

Zamawiającego. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą obowiązki 

Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi 

zawierać wszystkie koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów 

i usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, ubezpieczenia, wszelkie prace 

przygotowawcze, koszty dojazdów, koszty rejestracji, itp. 

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

cen. 

6. Zaokrąglenia cen z złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku  

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i 

uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

Dokonując wyboru oferty – Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami – ocenionymi 

wg podanych niżej zasad: 

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie: 
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Lp. KRYERIUM RANGA 

1 Cena (C) 80,00% 

2 Okres gwarancji (OG) 20,00% 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej za poszczególne kryteria oceny oferty: 

2.1 punktacja za kryterium – „Cena” (C) – obliczona będzie wg następującego wzoru: 

(cena najniższa spośród złożonych ofert) / (cena badanej oferty) x 80% x 100 pkt 

oferta za kryterium: „cena” może uzyskać maksymalnie 80 (słownie osiemdziesiąt) punktów. 

2.2 punktacja za kryterium - „okres gwarancji” (OG) – obliczona będzie wg następującego wzoru: 

oferowany okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach) / oferowany najdłuższy okres gwarancji (w 

miesiącach) x 20% x 100 pkt 

oferta za kryterium: „Okres gwarancji' może uzyskać maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) punktów. 

UWAGA: 

Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 12 miesięcy. Maksymalny okres 

gwarancji wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca w druku oferty nie wypełni zobowiązania 

dotyczącego okresu gwarancji, zamawiający uzna że zostanie ona udzielona na 12 miesięcy. W 

przypadku, gdy wykonawca poda krótszy niż 12 miesięcy okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie 

podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji 

ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. 

3. Ocena końcowa oferty. 

Łączona ilość punktów zostanie obliczona według wzoru: 

P = C + OG 

gdzie: 

P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie; 

C – ilość punktów przyznanych w kryterium „Cena” 

OG – ilość punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ, ustawie oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w 

terminie skazanym w art. 94 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

ROZDZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, a także innemu pomiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

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

przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Środki 

ochrony prawnej). 

2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 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. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania 

czynności, do której jest on zobowiązany a podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie rat. 180 ust.2 ustawy (art. 181). 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu'; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania  udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenie oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówieni; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

ROZDZIAŁ XX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust.4 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w 

sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana: 

a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmianą warunków ubezpieczenia, które wystąpiły u ubezpieczyciela, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

c) Zmianą opłat urzędowych, w szczególności dotyczy opłat i podatków lokalnych (np. podatek 

od środków transportowych), zmianą 1M WIBOR 
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3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu 

pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej 

interpretacji ich zapisów przez strony. 

 

ROZDZIAŁ XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające 

ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: 

„RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie 

Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o 

sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, 

wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN 

Świątki Sp. z o. o. w Świątkach  

Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: biuro@pukwodkanswiatki.pl, 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem i ubezpieczeniem w 

okresie trwania leasingu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. w 

Świątkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji dokumentacji 

związanej z w/w postępowaniem. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy 

zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO).  

4. Kategorie przetwarzanych danych: 

a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów 

tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;  

b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),  

c) dane o prowadzonej działalności gospodarczej,  

d) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego  

e) realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego, 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 

lub odrzuceniem jego oferty. 
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6. Dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO. 

7. W odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia 

zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub gwarancji) przez okres nie 

krócej, niż okres przedawnienia roszczeń). 

9. Odbiorcami 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, dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim 

zainteresowanym. 

10. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 

w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

WODKAN Świątki Sp. z o. o. w Świątkach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem 

jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o. o. w Świątkach reprezentowana 

przez Prezesa Zarządu. 

11. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z 

Administratorem, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp. 

12. Osoby, których dane dotyczą, posiadają następujące prawa: 

a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych1); 

c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO2); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której 

dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

13. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 

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

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

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

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

14. Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych 

bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe 

dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten 

jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek 

informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane 

osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. 

15. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień zawartej umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

Załączników. 
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16. 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 XXIII. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty 

Załącznik Nr 2 – zestawienie parametrów techniczno – użytkowych ciągnika 

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia 

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 


