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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

 

DEFINICJE  

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyto zwrotów:  

1. SIWZ lub Specyfikacja– należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Zamawiający – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

3. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie 

Zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

4. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne pn. „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z 

systemem odzysku wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”. 

5. Oferta – należy przez to rozumieć ofertę składaną przez Wykonawcę. 

6. Ustawa PZP, PZP: – Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 

1843 oraz Dz. U 2020r. poz. 1086) 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda 

tel. 89 670 99 00,  fax. 89 670 99 26 

https://www.bip.pwik.ostroda.pl/ e-mail: k.zynda@pwik.ostroda.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 Ustawy PZP.  

2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP.  

3. Łączna wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.  

4. Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy PZP. 

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

mailto:k.zynda@pwik.ostroda.pl
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego 

fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021roku z systemem odzysku wody do czyszczenia sieci 

kanalizacyjnej. 

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis 

Przedmiotu Zamówienia 

2. Przedmiot umowy winien posiadać  wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty i spełniać wymogi 

wynikające między innymi z:  Prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022) oraz polskich norm. 

3. Pojazd kompletny, fabrycznie nowy nie starszy niż z 2021 r. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim, 

a także katalog części zamiennych. 

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na kompletny pojazd liczonej 

od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.  

6. Wykonawca w zaoferowanej cenie uwzględni pakiet serwisowy na okres 24 miesięcy obejmujący 

bezpłatny okres obsługi na podwozie i zabudowę.  

7. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbiory pojazdu dostarczy Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. 

8. Wstępny odbiór pojazdu w stanie surowym nastąpi, z udziałem osób wskazanych przez 

Zamawiającego w siedzibie producenta na koszt Wykonawcy.  

9. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do przeszkolenia  na koszt Wykonawcy 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu – min. 5 dni roboczych w 

siedzibie i na obiektach Zamawiającego z użyciem pojazdu będącego przedmiotem umowy. 

10. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni serwis zabudowy u Zamawiającego.  

11. Wykonawca zapewni przyjazd serwisu w ciągu 48 godz. od powiadomienia.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy w ciągu 96 godz. od przyjazdu serwisu do 

siedziby Zamawiającego.   

13. Informacje nt. leasingu:  

13.1. Miesięczne raty leasingowe w wysokości zgodnej z przedłożonym projektem umowy leasingowej 

i harmonogramem spłat kredytu.  

13.2. Usługa będzie obejmować 60 miesięczny okres rozliczeniowy z możliwością wykupu przedmiotu 

leasingu po zakończeniu trwania umowy (tj. 59 miesięcy leasingu + wykup 1%), zmienna stopa 

bazowa.  

13.3. Walutą rozliczeniową usługi będzie PLN.  

13.4. Oferta leasingu wg. WIBOR 1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  

13.5. Koszty przeglądów serwisowych gwarancyjnych w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca.  

13.6. Koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu Zamawiającemu, takie  jak 

transport, opłata produktowa i inne, ponosi Wykonawca. 

13.7. Termin płatności opłat leasingowych będzie określony w umowie leasingu. 
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13.8. Opłata wstępna 5 % wartości ceny netto przedmiotu zamówienia (leasingu) płatna na podstawie 

wystawionej faktury VAT, nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.   

13.9. Wartość wykupu w wysokości 1 % wartości netto przedmiotu leasingu powiększona o 

obowiązujący w dniu wykupu  podatek VAT stanowi jednocześnie 60 ratę. Zapłata wartości wykupu 

nastąpi na podstawie wystawionej, w następnym miesiącu po wystawieniu faktury dot. 59 raty 

leasingowej, faktury VAT w terminie wynikającym z harmonogramu płatności stanowiącym 

załącznik do umowy.  

14. Zamawiający - zgodnie z art. 30. ust. 4 PZP - dopuszcza możliwość składania rozwiązań 

równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych, niż te 

wskazane w SIWZ i w załącznikach do niej. 

15. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań 

równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie 

powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

w niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

17. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu  

34100000 Pojazdy silnikowe 

34144000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

34144500 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 

66114000 Usługi leasingu finansowego 

42924740 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca 

 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ  IAUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

V.INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 

2. Dostawa samochodu w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

3. Zamawiający określa termin leasingu operacyjnego na 60 miesięcy (59 rat).  

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu 

do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca.  
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5. Za termin wykonania zamówienia uważa się datę dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego 

w Ostródzie.  

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania.  

Zamawiający nie precyzuje warunku w/w zakresie.  

1.2. posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową, tj.: 

W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich 

łączna zdolność ekonomiczna i finansowa): 

1.2.1.   zrealizowali i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy 

dostawy pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym 

odzyskiem wody o wartości dostarczonego pojazdu minimum 1 500 000,00 zł netto (jeden 

milion pięćset tysięcy złotych netto)   

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.  

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniana będzie ich 

łączna zdolność ekonomiczna i finansowa): 

1.3.1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości  1 000 000,00 zł 

(słownie: jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert. 

1.3.2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia minimum na kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden 

milion złotych). 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż 

w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości 

i danych finansowych podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 

przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych.  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi wykazać, że realizując Zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). Z dokumentu tego powinien wynikać:  

2.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia;  

2.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

2.4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 Ustawy PZP.  

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2. 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.  

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

3.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

3.2. 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.  

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA. 

1. Do Oferty (Formularz Oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  

1.1. nie podlega wykluczeniu,  

1.2. spełnia warunku udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego 

dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 
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w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 

dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” - JEDZ.  

3. 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 europejskie dokumenty zamówienia 

dotyczące tych podmiotów.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, jednolity europejski 

dokumenty zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 Ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 

Specyfikacji). 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.  

6. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PZP przed udzieleniem zamówienia wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 24aa Ustawy PZP), do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących 

dokumentów: 

6.1. Wykazu dostaw wykonanych, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, na 

zasadach przedstawionych w pkt.1.2.1. Rozdziału VII, 

6.2. Dowodów określających czy te dostawy 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 – 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,  

6.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości i na 

zasadach przedstawionych w pkt.1.3.1. Rozdziału VII, 
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6.4. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 1.3.2. Rozdziału VII,  

6.5. Informacji 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 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

6.6. Aktualne 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. 

6.7. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych 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. 

6.8. Odpisu 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 PZP. 

6.9. Oświadczenia 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. 

6.10. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

6.11. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy PZP. 

6.12. Oświadczenia 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 PZP. 

6.13. Oświadczenia 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 

2019 r. poz. 1170). 

6.14. Do składanej oferty Wykonawca winien załączyć również propozycję umowy 

leasingowej określającej wysokość raty wraz z harmonogramem płatności.  
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7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w:  

7.1. Pkt. 6.8. - 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 i 6 ustawy; 

7.2. Pkt. 6.9.-6.11. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

7.2.1. 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, 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. oraz 8.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8.2.1., 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

9. 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 

pkt. 8, 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. 

Rozdział XI pkt. 8 stosuje się.  

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt. 6.8., składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.1., w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust.5 pkt. 6 Ustawy PZP. 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, o których mowa powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 

11. 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 pkt. 6.8.- 6.16 powyżej. Dokumenty określone w niniejszym pkt. 

składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w 

terminie, o którym mowa w pkt. 6.  

12. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, sporządzone w języku obcym powinny być 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
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przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

13. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, składane są w oryginale. Dokumenty inne, 

niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

 

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Tacy Wykonawcy ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 1 

powyżej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VII SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, oraz 

o których mowa w Rozdziale X SIWZ. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 6.8.-6.14 

składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą ich współpracę. Nie dopuszcza się składania umowy 

przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.  

6. Odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest solidarna (art. 141 Ustawy PZP).  

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

https://pwikostroda.eb2b.com.pl/ oraz poczty elektronicznej na adres wskazany w Rozdziale I SIWZ. 

2. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zaleca się kontakt z administratorem 

platformy. Adres e-mail i numery telefonów znajdują się na stronie platformy 

https://platforma.eb2b.com.pl/. 

https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
https://platforma.eb2b.com.pl/
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3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie 

Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin 

Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). 

Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie 

rejestrując się lub logując, (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje 

warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. 

5. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej: 

a) W zakładce „Postępowania”, dalej „Przetargi” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz 

korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio  

do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na 

Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu. 

b) Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego,  

że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. 

c) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu 

danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane 

przez System. 

d) W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja 

postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu 

polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać 

polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 

6. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

− Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES, 

− Jeżeli Zamawiający wymaga podpisania dokumentów innych niż w formacie „pdf”, 

wówczas należy użyć formatu XAdES. 

7. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające 

pracę na Platformie Zakupowej: 

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s, 

− komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB Ram, 

procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, 

Linux, lub ich nowsze wersje, 

− zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet 

Explorer minimalnie wersja 11.0. 

− włączona obsługa JavaScript, 

− zainstalowany program Acrobat Reader. 

8. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: 

− pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, 

.tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar., padex, xades. 

9. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

− Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest 

w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po 

odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.   

https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms


12 
 

− Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie 

dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.  

10. Ofertę oraz oświadczenia (w tym JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej należy przez to rozumieć 

środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale XI SIWZ), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy 

zakupowej eB2B. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). Komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce 

„Pytania / Informacje”. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu 

(przesłania na Platformę). 

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

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Załączniki”. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 

poz. 1261) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia(Dz. U. poz 1282)  

Wyjaśnienia treści SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Jeżeli wniosek, o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa 

w pkt 2, po upływie którego Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bez ujawniania 

źródła zapytania. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytanie w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

Modyfikacja treści SIWZ 
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1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. 

2. Dokonane zmiany treści specyfikacji, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

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

składaniu ofert. 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 

może przedłużyć termin składania ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli 

będzie to niezbędne. 

5. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający 

przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych 

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 

6. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienia SIWZ były niedopuszczalne w stosunku do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa – stosuje się aktualne przepisy na dzień wszczęcia 

niniejszego postępowania.  

Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub udzielenie wyjaśnień do oświadczeń lub dokumentów, 

wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawianie oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ 

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, 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 udzielenia wyjaśnień w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP. 

4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP, podlega odrzuceniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi, a w przypadku nie udzielenia odpowiedzi 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki. 
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7. Przy badaniu, czy oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny zastosowanie mają przepisy  

art. 90 Ustawy PZP. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

3. Zamawiający udostępnia wersję edytowalną formularza, celem sporządzenia oferty w postaci 

elektronicznej. 

4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego 

podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi 

bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem 

https://pwikostroda.eb2b.com.pl, pod nazwą postępowania: „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z 

systemem odzysku wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej” 

5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy: 

− JEDZ 

− Wykonawca (jeżeli dotyczy: podmiot trzeci, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia) wypełnia/-ją JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może/-gą korzystać 

z Elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (narzędzia ESPD) lub innych dostępnych 

narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu ESPD pod adresem 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl  

− W celu przesłania oświadczenia wstępnego JEDZ w postaci elektronicznej możliwe jest również 

pobranie go z elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem 

https://pwikostroda.eb2b.com.pl/ -  pod nazwą tego postępowania. 

− Zobowiązania wymagane postanowieniami XI pkt. 3 SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca polega 

na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu; 

− Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym; 

− Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu 

elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz 

z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;  

https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://pwikostroda.eb2b.com.pl/
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− Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 

z uwzględnieniem postanowień XVI SIWZ. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony 

w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski; 

− Propozycję umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych zgodnie z 

wymogami SIWZ, 

− Karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, model pomp, 

potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją (w języku polskim). 

6. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

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

formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.  

 

XII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY, W FORMIE UMOŻLIWIAJĄCEJ ZACHOWANIE ICH POUFNOŚCI WRAZ 

Z OŚWIADCZENIEM NA PIŚMIE, KTÓRE INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, A CO 

ZA TYM IDZIE NIE MOGĄ BYĆ OGÓLNIE UDOSTĘPNIANE.  

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący 

wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. Oferta złożona przez Wykonawcę, 

który nie wykaże uzasadnienia zastrzeżenia informacji, ulegnie automatycznemu odtajnieniu bez 

konieczności powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy. 

2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca 

pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformę 

Zakupową Zamawiającego w osobnym pliku. Plik taki Wykonawca załącza z zaznaczeniem 

„checkboxu” opisanego jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie 

załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.  

3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonego pliku jest komunikat systemowy „Plik został wczytany” . 

4. Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany.  

 

XIII. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY. 

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może 

wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem Platformy 

może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki). 

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty (załączników). 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
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1. Wykonawca składa ofertę na Platformie w następujący sposób: 

− w zakładce „Załączniki” dodaje załączniki określone w pkt. 14.5 i 14.6. podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie 

docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik.  

− potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne 

wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wczytany” po każdej 

prawidłowo wykonanej operacji (wczytania załącznika); 

− o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie Zamawiającego. 

2. Po upływie terminu określonego w Rozdziale XVII pkt. 3 SIWZ złożenie oferty na Platformie nie 

będzie możliwe. 

3. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 28.01.2021 r. godz. 9:45 czasu polskiego. Otwarcie ofert 

na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

4. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie) nastąpi w dniu 28.01.2021r. o godz. 10:15 

w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.  

5. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać 

będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.  

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

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  

tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę 

postępowania); 

b) poręczeniach bankowych; 

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 

poz. 359). 

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, 

sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze 

obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 

4. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, wymagane jest załączenie 

do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem 
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Platformy Zakupowej Zamawiającego z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Jako 

Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – 

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Tyrowo 104, 14-100 Ostróda” 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja 

lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP.  

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. 

5. Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą 

płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego 

w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula 

stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i 

poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550 najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert. 

7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający 

zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy PZP. 

9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, 

w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyframi i słownie.  

2. Cena może być tylko jedna w ramach oferty.  

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:  

• określenie ceny netto w PLN,  

• określenie stawki i kwoty podatku VAT (wg obowiązujących przepisów), oraz  
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• określenie ceny brutto w PLN. 

4. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 

dokumentacji i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia i 

uwagi,  

5. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym 

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projekcie 

umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego 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.  

8. Cena podana w ofercie musi uwzględniać cały zakres prac opisany w SIWZ.  

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie ważne i niepodlegające odrzuceniu oferty.  

2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert.  

3. Przy ocenie Ofert Zamawiający będzie się kierował poniższym kryterium: 

Cena ofertowa brutto – 100  % – waga 100  pkt. 

Kryterium – „Cena” (CW) będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej 

w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według poniższego wzoru: 

 

K = 
CWmin 

x 100 
CWi 

gdzie: 

K – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 

CWmin – cena oferty najtańszej 

CWi – cena oferty badanej 

 

Cena ofertowa brutto = Cena leasingu brutto zawarta w ofercie. 
 

XIX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W CELU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako 

najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej do dnia 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców.  
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2. Podpisanie/ zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej chyba, 

że została złożona tylko jedna oferta – art. 94 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 Ustawy PZP (z zastrzeżeniem 

art.183 ust.1 Ustawy PZP).  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 

ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art.93 ust.1 Ustawy PZP.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy, w pełni 

uwzględniającej postanowienia Wzoru umowy o zamówienie publiczne.  

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przedłożyć Zamawiającemu umowę leasingu wraz z harmonogramem spłaty rat zgodnie ze złożona 

ofertą oraz SIWZ, 

b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w Rozdziale XX 

SIWZ;  

6. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.  

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, wybranego w wyniku postępowania, z którym zawiera umowę, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto (z zaokrągleniem do pełnych złotych), na pokrycie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 

podpisaniem umowy. 

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 poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

2.3. gwarancjach bankowych,  

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

2.5. poręczeniach udzielonych 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 (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz.310, 836, 1572.).  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0094 7550 z dopiskiem: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –nazwa Wykonawcy – „Dostawa w formie leasingu 
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operacyjnego samochodu specjalistycznego fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2021 roku  z 

systemem odzysku wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”;  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od zastosowanej formy (pkt 2.2. – 2.5. 

powyżej) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie, bez konieczności 

uzyskania akceptacji Wykonawcy.  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody, aby zabezpieczenie było tworzone poprzez potrącenie z należności 

za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, za datę wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę 

uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający przechowuje takie zabezpieczenie na 

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.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form na warunkach określonych w Ustawie PZP. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie i na warunkach określonych 

w umowie.  

 

XXI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

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

1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było zgodnie z ofertą w terminach określonych 

w SIWZ.   

3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 

w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.  

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę:  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji 

zamówienia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zamówienia na 7 dni roboczych przed 

dokonaniem płatności. 
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XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności 

powodujących, iż prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć wcześniej. 

 

XXIII. ZMIANY UMOWY. 

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści Oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem zakresu zmian 

oraz charakteru i warunków ich wprowadzenia (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP).  

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 

1.1. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  

1.2. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

- niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp.; 

-  odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  

1.3.  Zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 10 umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Pozostałe zmiany. 

2.1. Zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę. 

2.2. Zmiany związane z dostosowanie zapisów do RODO. 

 

Wszystkie powyższe postanowienia, o których mowa w pkt. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP.  

 

XXV. PODWYKONAWSTWO. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia   

Załącznik nr 2 – Formularz oferty  

Załącznik nr 3 – Projekt umowy  

Załącznik nr 4 - JEDZ 

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6  -Wykaz dostaw. 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów. 

 

 


