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1.  Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62-700 

Turek,  

tel. (63) 28-00-321,  godziny pracy pn.-pt. 7.00-15.00 

  

2.  Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

 

3.  Przedmiot zamówienia 

 

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych. 

     Kod CPV-   34-14-45-10-6  

3.1. Wymagania (parametry) techniczne jakim musi odpowiadać oferowany pojazd: 

 

    PODWOZIE: 

  

1. Typ podwozia: trzyosiowe 6x2, fabrycznie nowe – produkcja min. 2020 r.; 

2. Rozstaw osi: 3700 – 3800 mm; 

3. Zawieszenie tylne: pneumatyczne – sterowanie dwukanałowe; 

4. Nośność osi przedniej min. 8,0 t, nośność osi napędowej min. 11,5 t, nośność osi tylnej skrętnej min. 7,5 t.; 

5. Tylny most z zwolnicami – funkcja osi napędowej i zwolnienia osi wleczonej; 

6. Blokada mechanizmu różnicowego; 

7. Silnik wysokoprężny 6 cylindrowy o mocy 230 – 235 kW i momencie obrotowym min. 1200 Nm.; 

8. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6; 

9. Pojemność silnika od 7600 – 8000 ccm;  

10. Hamulec postojowy o mocy min. 170 kW; 

11. Skrzynia biegów min. 12 biegowa zautomatyzowana z chłodnicą skrzyni biegów oraz z automatycznym włączaniem 

biegu jałowego; 

12. Fabryczna przystawka odbioru mocy silnika o momencie min. 600 Nm.; 

13. Opony o rozmiarze 315/80/R22,5; 

14. Koło zapasowe; 

15. Kabina kierowcy 3 miejscowa w kolorze białym; 

16. Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa; 

17. W kabinie kierowcy 2 osobne fotele dla obsługi wyposażone w pasy bezpieczeństwa; 

18. Wywietrznik dachowy; 

19. Schowki nad przednią szybą zamykane; 

20. Klimatyzacja fabryczna; 

21. Gniazdko 12V + 24V na desce rozdzielczej; 

22. Szyby sterowane elektrycznie; 

23. Lusterka wsteczne sterowane elektrycznie i podgrzewane; 

24. Tachograf cyfrowy; 

25. Światła do jazdy dziennej; 

26. Komputer pokładowy w języku polskim; 

27. Fabryczny immobiliser; 

28. Lampa ostrzegawcza pozioma LED zamontowana na dachu kabiny; 

29. Radio 

30. Kierownica 4 ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach; 

31. Wydech dolny między podłużnicami; 

32. Chwyt powietrza na wysokości kabiny; 

33. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna tzw. blenda 

34. Fabryczna belka do mocowania osprzętu na dachu; 

35. Zderzak z tworzywa sztucznego 3 częściowy z narożnikami stalowymi; 



36. Zbiornik paliwa stalowy o pojemności min. 215 litrów; 

37. Zbiornik Ad-Blue o pojemności 32 litry; 

38. Akumulatory o pojemności min. 225 Ah bezobsługowe; 

39. Zdalne sterowanie wyłącznikiem akumulatorów; 

40. Moduł elektroniczny dla producentów nadwozi z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN; 

41. Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego. 

 

ZABUDOWA: 

 

1. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów komunalnych 

gromadzonych w pojemnikach, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych 

2. Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem;   

3. Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali (brak 

spawów); 

4. Podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali typu HARDOX 450 o grubości min. 6 mm.; 

5. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m3; 

6. Dno wanny załadowczej wykonane z blachy typu HARDOX o grubości min. 6 mm.; 

7. Objętość kosza zasypowego min. 2,8 m3; 

8. Króciec odpływowy zamontowany w wannie załadowczej z zaworem kulowym; 

9. Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy;  

10. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy; 

11. Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię celem dokładnego oczyszczenia skrzyni ładunkowej; 

12. Urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektryczno – pneumatycznie (do pojemników 1100 l. z klapą 

półokrągłą); 

13. Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym; 

14. Możliwość sterowania urządzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwłoka; 

15. Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwania i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka 

lub z kabiny kierowcy;  

16. Wyposażona w układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów; 

17. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden w kabinie kierowcy; 

18. Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego; 

19. Stopień zagęszczenia odpadów 1 : 6 

20. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. 4 frakcje załączanych z terminala 

sterowniczego zabudowy umieszczonego w kabinie kierowcy; 

21. Krawędź załadowcza wrzutnika nie wyżej niż 1450 mm. od podłoża z możliwością obniżenia jej o kolejne 200 mm. 

poprzez 

otwieraną klapę umożliwiającą ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych;  

22. Urządzenie załadowcze jednolite uniwersalne dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów; 

23. Część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem; 

24. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty 

oraz dającymi możliwość: ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu oraz 

rozłączenia układu ugniatania; 

25. Dwa siłowniki zgarniaka umieszczone wewnątrz odwłoka; 

26. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka; 

27. Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym lub pomarańczowym RAL 2011;  

28. Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów prawa o ruchu drogowym; 

29. Światło ostrzegawcze „kogut” z tyłu zabudowy; 

30. Reflektor roboczy z tyłu zabudowy; 

31. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku; 

32. Zabudowa musi odpowiadać posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni   ładunkowej i wanny załadowczej według 

PN 1501-1  z późniejszymi   zmianami; 

33. Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania 

odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące prace obsługi; 

34. Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez kierowcę; 

35. Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania (4 przyciski); 

36. Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami; 

37. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania 

zabudowy.  



          

3.2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia  

 
1. Pojazd powinien posiadać wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w Polsce i 

umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego 

a) świadectwo homologacji całego pojazdu wraz z zabudowa, 

b) kartę pojazdu, 

c) wyposażenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w szczególności trójkąt 

ostrzegawczy i gaśnicę. 

2. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi pojazdu. 

3. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi podwozia i zabudowy, 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Bezwzględnie wymagany okres 

gwarancji nie mniej niż  12 miesięcy na zabudowę, min. 12 miesięcy na podwozie, min. 12 m-cy na układ 

napędowy. (okres gwarancji na zabudowę stanowi jedno z kryterium oceny i szczegółowo zostanie określony w SIWZ 

w punkcie dotyczącym kryterium oceny) 

 

3.3.  Informacje dotyczące niniejszego postępowania  

 

1. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszelkich parametrów lub posiadający parametry gorsze 

niż zapisane w SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

2. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

 

4.  Numer postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:  DGK-GRAIZ/SG-116/2020 Wykonawcy we 

wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Maksymalny wymagany termin  wykonania zamówienia do 40 dni od dnia zawarcia umowy.(termin wykonania zamówienia  

stanowi jedno z kryterium oceny i szczegółowo zostanie określony w SIWZ w punkcie dotyczącym kryterium oceny) 

7. Warunki udziału w postępowaniu 

 

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

                     1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z      

odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;  

                     2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku;  

                     3) zdolności technicznej lub zawodowej – 

              Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  

             o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy  którzy wykażą że:  



             - dostarczyli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności       

jest krótszy   

                 – w tym  okresie, co najmniej trzy pojazdy podobne.  

  Za pojazd podobny uważany jest nowy kompletny pojazd na podwoziu trzyosiowym wyposażony w silnik spełniający 

emisję   spalin  EURO 6, przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych (śmieciarek). 

        2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w   

                okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1. 

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy 

wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający 

dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie analizy oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie 

spełnia. 

4. W rozdziale 8 SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający 

szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

7. 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. 

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

9. 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.  

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w 

ust. 5 niniejszego rozdziału, 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:  

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 niniejszego 

rozdziału. 

11. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu: 



1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 3 do 

SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 

do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 8 ust. 2 niniejszej SIWZ dotyczące tych 

podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 8 ust. 2 niniejszej SIWZ. 

4a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 8 

ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 

mowa w rozdz. 8 ust. 1 niniejszej siwz. 

       SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA 

ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZY UWGLĘDNIENIU ZASTOSOWANIA 

„PROCEDURY ODWRÓCONEJ” OKREŚLONEJ W ART. 24aa USTAWY: 

 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów:  

1) wykaz dostaw 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

6. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w 

przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7. Wykonawca może dołączyć do oferty umowę regulującą współpracę podmiotów występujących lub przed zawarciem 

umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

8.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do 

tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 

6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez 

osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

9.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa w 

rozdziale 7 ust. 5 siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

10.  Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą składać w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy  

w obrocie gospodarczym. 

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub oświadczenia sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania 

wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 



13.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 8 niniejszej siwz, 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, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.    

14.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w rozdziale 8 ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

15.  W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z 

których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie 

wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i 

Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

17. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie 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, 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. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 

9.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane 

przez Strony pisemnie, e-mailem  z wyłączeniem oferty wraz   z załącznikami oraz pełnomocnictw, które mogą zostać 

złożone wyłącznie na piśmie. 

9.2. Do kontaktu drogą mailową  z Zamawiającym należy użyć adresu email  - zamowienia@pgkim-turek.pl 

9.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00,  są:  

            w sprawach zamówień publicznych    Sebastian Gałczyński  – tel. 0-63 28-00-307,  

                      w sprawach przedmiotu zamówienia    Wojciech Kowalski   – tel. 0-63 28-00-345.                                                                     

9.4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak    nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawnienia źródła zapytania oraz umieszcza na stronie internetowe. 

9.8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, 

9.10.Przykładowe oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane przez zamawiającego: 

a)  w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

-  jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 



-  jeżeli cenę za część podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 

jednostek miar i ten zapis ceny za część, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

 b)  w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje w części: 

 -  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za pozycje części, przyjmuje się, że  prawidłowo podano 

ceny za poszczególne pozycje w danej części, 

c)  jeżeli suma cen za pozycje pakietu (części) – wartość pakietu (części) zapisana w arkuszu kalkulacyjnym nie 

odpowiada cenie zapisanej w formularzu ofertowym, zamawiający przyjmie za prawidłową  cenę zapisaną w 

arkuszu kalkulacyjnym, 

Po dokonaniu poprawek zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9.11. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia o poprawieniu  omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 

nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu. 

9.12.  Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia 

i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z   wymaganiami   

określonymi   przez   zamawiającego   lub   wynikającymi   z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, 

kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo  minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 

1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, 

w którym realizowane jest zamówienie, 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9.13. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.12, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów i usług, zaktualizowanej              z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany 

cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.12. 

9.14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

9.15. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium 

 
1.    Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium.  

           Wysokość wadium wynosi:– 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).                                                        

2.    Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru 

Wykonawcy: 



 a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. na konto 

nr:                          09 1090 1229 0000 0000 2201 3589 z podaniem tytułu: „Wadium –  Dostawa pojazdu do wywozów 

odpadów komunalnych na potrzeby  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku. 

Nr postępowania  DGK-GRAIZ/SG -116/2020”.    

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 

 c) gwarancjach bankowych, 

 d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. 

 Uwaga:  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń oryginału dokumentu wadialnego nie 

należy trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium, o którym mowa w pkt. a) zostanie uznane za wpłacone w 

terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert.  

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny 

posiadać ważność od dnia składania ofert. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z 

postępowania. 

6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: 

 a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zamówienia, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

 b) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy. 

7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 W takim przypadku wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym jest ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, 

gdy: 

a)  Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b)  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust.3 Upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Upzp lub pełnomocnictw, 

chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

  

 



11. Termin związania ofertą 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany 

ofertą przez okres 30 dni. 

 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

12. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,  

b) dowód wpłaty wadium, 

c) oświadczenia i dokumenty wymienione w  8 rozdziale SIWZ 

d) wykaz osób do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, o ile nie wynika to z 

wcześniejszych dokumentów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego 

ofertę, pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, odpisu poświadczonego za zgodność 

z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu 

rejestracyjnego wykonawcy. 

e) wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których wykonawca zastrzega sobie tajność – dodatkowo do 

uznania wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest 

zobowiązany załączyć do oferty zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM. 

INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2003 R. NR 153, POZ. 1503 Z PÓŻ. ZMIANAMI) wraz z 

uzasadnieniem oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste 

folie. Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych. Niedopełnienie tych wymogów skutkuje 

jawnością całej oferty.  

 Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym, innych 

informacji będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. w ofertach 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje    a następnie poinformuje o tym 

zainteresowanego.  Wykonawca wraz z zastrzeżeniem,  o którym mowa powyżej powinien wykazać, iż 

zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Wszystkie strony powinny być ponumerowane, trwale zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający ich 

zdekompletowanie oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej 

„osoby uprawnione”).  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty/opakowania lub ich brak w wymaganym terminie. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie winny być parafowane wraz z datą przez osobę (osoby) 

podpisujące oferty. 

8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu    o zamówienie publiczne 

są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem 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 udostępniane. 

11. W przypadku gdy, w toku badania ofert okaże się, że zastrzeżone informacje zawarte w ofertach nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje a następnie poinformuje o tym zainteresowanego. 

12. Udostępnianie ofert będzie odbywać się na poniższych zasadach: 

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści 

wskazanej oferty, 

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres 

informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

- Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, 

o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Przetarg 

nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych. (nr postępowania: 

DGK-GRAIZ/SG-116/2020 ).Nie otwierać przed dn. 21.12.2020 r. do godz. 10.15.” Koperta powinna być 

opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz   z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną 

po terminie. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym 

przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o 

Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym 

oferty. 

14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 

 

13. Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert 

Oferty należy składać w biurowcu Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 

o. o. ,       ul. Polna 4, 62-700 Turek, pok. Nr 20  do dnia 21 grudnia  2020 r. do godz. 10:00. 

W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego (biurowiec Spółki).  

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15 w dniu 21 grudnia  2020r., w pokoju nr 19, przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek.  

Ofertę złożoną po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w 

kopertach (opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone 

wykonawcom bez rozpatrzenia. Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w 

sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 Ustawy. Przedstawiciele Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej 

otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.  

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności zawartych  w ofertach. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT. 

2. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.  



3. Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji 

(wykonania) przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami 

stawianymi przez zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 1986): 

a) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  z tymi przepisami. 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. Wartość tą Wykonawca określa w pkt 6 

(oświadczenie Wykonawcy) Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

b) W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną 

dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

1. Cena oferty brutto                            – 60 % 

2. Termin dostawy                         – 30 % 

3. Okres gwarancji                                            – 10 % 

     

Ad. 1. 

Cena oferty brutto – 60 % 

  Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 formularza ofertowego. Ze wszystkich 

wartości Ci złożonych ofert, Komisja przetargowa przyjmie wartość najmniejszą, jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty 

ustalona jest w sposób następujący: 

 

    Cminimum 

C   = ---------------------- x 100 punktów x waga kryterium (60%) 

     Ci 

Ad. 2. 

Termin dostawy  – 30%  

W tym kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: 

                      

                      



L.p. Termin wykonania zamówienia Liczba punktów 

1. do 10 dni 30 

2. od 11-20 dni 20 

3. od 21-30 dni 10 

4. od 31-40 dni 0 

 

Termin realizacji zamówienia  w dniach  od dnia podpisania umowy 

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez wykonawców terminu realizacji zamówienia  dłuższego niż 40  dni. 

Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z terminu określonego w pkt. 4  Formularza oferty. 

 

Jeżeli wykonawca nie wypełni wymaganego pola dotyczącego terminu wykonania zamówienia, to zamawiający przyjmie, że 

wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy (termin wymagany w SIWZ), a oferta 

wykonawcy w tym kryterium oceny ofert otrzyma 0 punktów. 

Ad. 3. 

Okres zaproponowanej gwarancji – 10 %   

Okres zaproponowanej gwarancji na zabudowę  będzie wynikał z okresu określonego w pkt. 5  Formularza oferty.  

 

L.p. Zaproponowany okres gwarancji Liczba punktów 

1  24 miesiące 10 

2 18 miesięcy 5 

3 12 miesięcy  0 

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców okresu gwarancji na zabudowę krótszego niż 12 miesięcy. 

Wykonawca zobowiązany jest podać termin gwarancji w postaci następujących czasookresów:  12 miesięcy, 18 miesięcy lub 

24 miesięcy.   

Podanie przez Wykonawcę okresu gwarancji wyższego niż 24 miesiące spowoduje przyznanie mu liczby punktów w takim 

wymiarze jakby zaproponował maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji.  

Jeżeli wykonawca nie wypełni wymaganego pola dotyczącego okresu gwarancji to zamawiający przyjmie, że wykonawca 

zaproponował najkrótszy okres gwarancji tj. 12  (termin wymagany w SIWZ), a oferta wykonawcy w tym kryterium oceny 

ofert otrzyma 0 punktów. 

 

Okres zaproponowanej gwarancji  liczymy od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z największą ilością punktów w sumie kryterium ceny oferty brutto, terminu 

realizacji zamówienia  oraz okresu gwarancji.  

    

17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 

przyjętych w niniejszej SIWZ. 



2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 

adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,   o których 

mowa w art.  

             89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania -podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 2, zawiera wyjaśnienie 

powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a) i d), na stronie internetowej. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt .2, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym 

interesem publicznym. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli informacja zostanie 

przesłana w inny sposób. 

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego   w pkt 6, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

8. Zamawiający zawrze umowę po upływie terminu do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w 

art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wynik lub postanowienie odwoławcze. 

9. W terminie wskazanym we wspomnianym piśmie, wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez 

Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy. 

10. Na pisemny wniosek wybranego Wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie 

korespondencyjnym. 

11. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 



6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

8.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu 

do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

20. INFORMACJE DODATKOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13  RODO 

 
20. 1. Realizacja zamówienia publicznego podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020.1740.)  i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843).  
20.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), nazwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje , że:  

▪ administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, 

ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 63 28 00 321; 

▪ w sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować w następujący sposób: wysyłając informację na 

adres poczty elektronicznej iod@pgkim-turek.pl lub w formie pisemnej na wskazany powyżej adres administratora 

danych osobowych; 

▪ dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn.: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu 

do wywozu odpadów komunalnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku” o numerze  referencyjnym DGK-

GRAIZ/SG-116/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami danych osobowych osób fizycznych 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 (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołów oraz 

jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO -  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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

20. Postanowienia końcowe 



20.1 Realizacja zamówienia publicznego podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 Ustawy w odniesieniu 

do dostaw. 

 

          

                                                                                                                                                       Zatwierdzam: 

 

                                    ______________________ 

 


