
1 

  

 

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83,  

06-400 Ciechanów tel. 023 672 22 42 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Tryb: Przetarg  nieograniczony  o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo 

zamówieo publicznych (Dz. U.  z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.) 

 

 

 
Przedmiot zamówienia:   
 

Dostawa nowych worków z folii polietylenowej  i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów 
 

CPV :            18 93 00 00 - 7 

 
                                                                                                               

Numer referencyjny: ZPD/4/2020 

 

                                                                                                                                       

Zatwierdzam: 

Prezes Zarządu – Mirosaław Szymaoczyk 

    

 

 
                                                                                                                

 
 
 
Ciechanów, dnia 31.12.2020 r. 
 

 
 

 

 



2 

  

 
ROZDZIAŁ I 
INFORMACJE OGÓLNE  
 
1.  Nazwa i adres zamawiającego. 
1.1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie  

ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 
tel. (0-23) 672-22-42, fax. (0-23) 672-22-42  
NIP 566-16-43-631; REGON 130355722 
Adres strony internetowej www.pukciechanow.pl 
e-mail: puk@pukciechanow.pl 

 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843z późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą”. 

2.2. Wartośd zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

3. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE  
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
4. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP  
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówieo, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ II  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. KOD WSPÓŁNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEO (CPV) 
 
KOD CPV : 18 93 00 00 - 7 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Dostawa nowych worków z folii polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów. 
 
2.1 Każdy z worków powinien: 

 zakooczony byd taśmą ściągającą umieszczoną w tunelu górnej części worka, mogą byd 
konfekcjonowane w workach, 

 nadruk na worku informujący o przeznaczeniu worka  
(opcjonalnie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)  

 worki konfekcjonowane w rolkach po 10 szt. i separowane  (każdy worek nawinięty na 
rolkę osobno) worki nie mogą posiadad perforacji służącej do odrywania. 
 

http://www.puk.internetdsl.pl/
mailto:puk@pukciechanow.pl
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 nadruk 1-stronny i 1-kolorowy  czarny, wykonany systemem potokowym 2-3 krotny( 
logo firmy, adres telefon i informacja o sposobie korzystania). 
nadruk z logo - wymiar (max: 28cm x 10cm) (opcjonalnie zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego)  

 dno worka bez szwa 

 worek o pojemności 120 l – ma posiadad wymiary: 105/70 cm 

 worek o pojemności 80 l na  zielony na szkło– ma posiadad wymiary:  105/50 cm. 

 worek o pojemności 80 l na  szary  na popiół – ma posiadad wymiary:  90/60  cm. 

  Wytrzymałośd worka na rozerwanie min. 25 kg sprawdzona poprzez wypełnienie worka 
ciężarem 25 kg. Worki będą poddane badaniu poprzez porównanie próbek o 
parametrach nominalnych (długośd, szerokośd, waga 1 sztuki) będących w posiadaniu 
firmy. 

Do oferty należy dołączyd po jednej próbce ( rolce) worków foliowych każdego 
asortymentu oraz szczegółowy opis oferowanych worków (katalog lub folder) 
potwierdzający, ze oferowane worki są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
Wzór nadruku zostanie przesłany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

LP. KOLOR FOLII NAPIS NA WORKU 
GRUBOŚD FOLII 

*MIN. MIKRONÓW+ 
ILOŚD SZTUK 

ROZMIAR 

[LITRY] 

1 ZÓŁTY METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE 

35 300.000 120 

2 ZIELONY SZKŁO 50 200.000 80 

3 NIEBIESKI PAPIER 50 200.000 120 

4 BRĄZOWY BIO 50 310.000 120 

5 CZERWONY ODPADY ZMIESZANE 50 10.000 120 

6 CZARNY ODPADY ZMIESZANE 50 70.000 120 

7 SZARY POPIÓŁ 50 15.000 80 

RAZEM 1.105.000  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy worków i Wykonawca nie 
będzie wnosił żadnych roszczeo z tego tytułu. 
 
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  możliwości  zmian  ilościowych  zamawianych  

worków  w  ramach kwoty  wybranej  oferty  co  nie  będzie  stanowiło  podstaw  do  

wnoszenia  przez  Wykonawcę  jakichkolwiek roszczeo wobec Zamawiającego. 

Koszty związane z transportem na miejsce ponosi Wykonawca. 

Wszystkie worki muszą posiadad zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom  

technicznym lub oświadczenie wykonawcy, iż produkty będące przedmiotem dostawy 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 
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2.1 Produkt musi spełniad normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.     

 
2.2 Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:   
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia  do siedziby zamawiającego na własny koszt i 

ryzyko. 

 
3. Termin wykonania zamówienia  
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w  okresie od 01.03.2021 r.   do 30.06.2022 r.  (lub 

do wykonania w całości przedmiotu zamówienia ). 

 
4. Warunki płatności: 
Termin płatności 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem 
sukcesywnych dostaw worków według potrzeb. 
Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości worków. 
 
ROZDZIAŁ III 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
ROZDZIAŁ IV 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA WRUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w art.. 22 ust. 1b ustawy 
Pzp, dotyczące: 

1.1 Posiadania kompetencji lub uprawnieo do wykonywania określonej działalności 
zawodowej , o ile to wynika z odrębnych przepisów  

        Zamawiający nie stawia szczególnych wymagao w tym zakresie.  
1.2 Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca  spełni  warunek  jeżeli  wykaże,  że posiada  doświadczenie  w  zakresie wykonania, 
w okresie  ostatnich trzech lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  (a  jeżeli  okres  
prowadzenia działalności jest krótszy —w  tym  okresie), dostaw w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku tj.  co  najmniej dwie dostawy odpowiadające swym rodzajem 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości minimum 200 000 zł brutto każda, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeo  okresowych  lub  
ciągłych  są wykonywane, a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  
Wykonawca  nie  jest w stanie uzyskad tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeo okresowych lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  
dokumenty  potwierdzające  ich  należyte wykonywanie powinny byd wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

       Zamawiający nie stawia szczególnych wymagao w tym zakresie.  
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2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. Ust. 1 pkt. 
12-23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

3.  Zamawiający może wykluczyd wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa 1.ustawy Pzp  najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w 
postępowaniu.  

 
ROZDZIAŁ V 
POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnid 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. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.  

4. Jednocześnie zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub  
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2.2. -
2.4. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.  

ROZDZIAŁ VI  
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADZCEO, JAKICH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeo i dokumentów: 

1.1 aktualnego na dzieo składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne 
potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór dokumentu zawarty 
jest w Załączniku nr  4 do SIWZ). 

1.2 Wykaz dostaw wykonanych, w przypadku świadczeo 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 
wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.a SIWZ (wzór 
dokumentu zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ) 

        Do wykazu należy dołączyd dowody określające 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 świadczeo okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskad tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  

       W przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byd wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 

SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeo i 
dokumentów:  

2.1. aktualne na dzieo składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ 
- według załącznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowid 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy. 

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeo 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu       
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;  

 
2.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawid 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 
do SIWZ.   

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2-2.3. powyżej składa:  

a)  w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2 – 2.3. – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że 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.  
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4.  Dokumenty, o których mowa  w ust. 3 lit. a) powyżej powinny byd wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
5.   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, , 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyd, 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.  

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.  

7.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócid się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.  

8.  Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą 
dokumentów i oświadczeo, o których mowa w  ust. 1 pkt. 1.2 oraz w ust. 2 pkt  2.2. – 
2.4.  

       Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni ( art. 26 ust. 2 
Pzp) terminie aktualnych na dzieo złożenia, dokumentów i oświadczeo określonych w 
ust. 1.  Pkt 1.2 oraz ust. 2 pkt 2.2.- 2.3.  

9.  Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.4., Wykonawca zobowiązany jest złożyd w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert.  

10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwad 
Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeo lub dokumentów.  

 
ROZDZIAŁ VII  
FORMA DOKUMENTÓW 

1. Oferta, wszelkie oświadczenia, oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym   
mowa w  Rozdziale VI ust. 2 SIWZ , Wykonawca jest zobowiązany złożyd w oryginale.  
Pełnomocnictwo    musi byd złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 
2. Pozostałe dokumenty , o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 i 2 SIWZ  należy złożyd  
     w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem. 
3. Poświadczenia za zgodnośd z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na  którego zdolnościach lub sytuacjach polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie     ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczy. 
4. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej  
kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
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ROZDZIAŁ VIII  
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust.5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp, tj.: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 
1600), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 7.1.2; 

4)  Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5)  Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawid 
wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mied istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7)  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąd na czynności zamawiającego 
lub pozyskad informacje poufne, mogące dad mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
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8)  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może byd wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9)  Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 
jest w stanie wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 
2017 r. poz. 734 i 933); 

11)  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

12)  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 
pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp: 

13) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłośd 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

14)  Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwośd, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

15) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 
zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1.2  i 1.3 oraz 1.5 -1.9  lub 1.13 – 
1.15, może przedstawid dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
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lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust 
2. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznad, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mied negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

5. Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

ROZDZIAŁ IX 
 
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty 
te ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może byd 
członkiem tylko jednego konsorcjum.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz  
z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w 
oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 2.1-2.3. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o  
których mowa w  Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 2.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwośd zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 
ROZDZIAŁ X 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca składa tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszym SIWZ. 
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Oferta musi byd sporządzona w języku polskim , pismem czytelnym. 
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
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5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częśd załącznikami musi byd sporządzona 
ściśle według postanowieo SIWZ. 

6. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane  
i trwale złączone. 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą byd 
podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Oferta powinna składad się w szczególności z : 
-   formularza ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ, 
- oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania.  
-   pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z 
dokumentów rejestrowych), 
-  pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców 
wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia), 
-  zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów ( jeśli dotyczy). 
- zdjęcia wraz z opisem (foldery lub zdjęcia kolorowe 10cmX 15 cm)i dokumentację 
techniczną (należy określid dane oferowanych worków) 
-   próbki worków foliowych z każdego rozmiaru (1 worek 120l i 1 worek 80 l) 
-  wszystkie worki muszą posiadad zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego 
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym 
normom lub specyfikacji technicznym.  
 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze 
zm.) powinny byd umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”.  
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 lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą byd one udostępnione oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i 
prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny byd umieszczone w oddzielnej 
kopercie z napisem „ Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

     
10. Ofertę należy złożyd w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na 

wskazany w SIWZ adres: Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w 
Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów z dopiskiem:  
 
„OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę nowych worków z folii 
polietylenowej do selektywnej zbiórki odpadów” NIE OTWIERAD PRZED 18.01.2021 
godz. 11:15,  
 

11. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem       ( ulica 
numer  lokalu, miejscowośd, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną 
ofertę. 
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ROZDZIAŁ XI 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1.Kalkulacja ceny winna uwzględniad wymagania określające standard, jakośd i sposób 
wykonania zamówienia, określone w opisie przedmiotu zamówienia.  
2. W ofercie należy podad cenę netto realizacji zadania, cenę brutto obejmującą należny podatek 
VAT zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferowad cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.  

4. Cena ofertowa powinna byd podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po 
przecinku.  
5 . Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej 
specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.  

 
ROZDZIAŁ XII 
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA  I OTWIERANIA OFERT 
1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy składad w siedzibie Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 
Ciechanów pokój nr 2 (sekretariat) do dnia 18.01.2021r. do godz.  11.00 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym 
mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  
 
 
2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. o godzinie 11.15  w siedzibie Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 
Ciechanów sala konferencyjna   

1. Otwarcie jest jawne . 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyd na sfinalizowanie zamówienia. 
3. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje, których mowa ust. 2 i 3 powyżej. 

4.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienid lub wycofad ofertę 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostad złożone w sposób i formie 
przewidzianej  
w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało 
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie 
„WYCOFANIE”.  
 
ROZDZIAŁ XIII 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. W przypadku 
wniesienia   odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.   
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyd termin związania 
ofertą, z tym , że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócid się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
ROZDZIAŁ XIV  

 
KRYTERIA OCENY OFERT  

L.p. Kryterium. Liczba punktów 

(Waga) 

1.  Cena oferty. 60% 

2.  Termin dostawy przedmiotu zamówienia od momentu 

pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez 

Zamawiającego 

40% 

1. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 
 
 
Nazwa kryterium:  Cena oferty. 

O = (Cn / Co) x 60 = liczba punktów oferty ocenianej 
Sposób oceny ofert nieodrzuconych: 
O  – ocena oferty w punktach,  
Cn - cena ofert najtaoszej,  
Co – cena oferty ocenianej,                                     
 
 Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60 pkt 
 
 
     Nazwa kryterium: Termin  dostawy przedmiotu zamówienia od momentu pisemnego lub 

telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego 
    
1 dzieo – 40 pkt 
2  dni      - 30 pkt 
3  dni     - 20 pkt 
4 dni      - 10 pkt 
5 dni      -   0 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi  40pkt 
 
Wynik 
Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
Łączna liczba punktów oferty ocenianej = Liczba punktów za kryterium cena + Liczba punktów za 
kryterium termin dostawy 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilośd punktów. 
 
ROZDZIAŁ XV 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADZCEO LUB DOKUMENTÓW 

1. Sposób porozumiewania się stron 
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1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania  oraz informacje dotyczące 

postępowania Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 

2188) za pośrednictwem posłaoca na adres: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp.  z o. o  w 

Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, lub przy użyciu środków komunikacji 

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

elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: przetragi@pukciechanow.pl                           z 

zastrzeżeniem postanowieo pkt.1.6 

1.2. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia oraz dokumenty w postępowaniu były 

kierowane wyłącznie na adres podany w SIWZ i opatrzone zostały numerem sprawy.  

1.3. W przypadku zawiadomieo lub informacji przekazywanych przez Zamawiającego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wykonawca niezwłocznie , jednak nie później niż 

następnego dnia roboczego, potwierdzi fakt ich otrzymania na ww. adres e-mail.  

1.4. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

zamawiającego zawiadomieo lub informacji, o których mowa powyżej Zamawiający uzna, że 

dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania oraz były czytelne   

1.5. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - 

niż wskazanymi w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na 

inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w 

swojej siedzibie. 

1.6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty  wraz z załącznikami , , w tym 

oświadczeo i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictwa oraz dla 

uzupełnieo wszystkich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r.  

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:  

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Jeziółkowski, 

- w sprawach związanych z SIWZ: Marta Gogolewska.  

3. Sposób udzielania wyjaśnieo dotyczących treści SIWZ.  

3.1. Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

3.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zorganizowania zebrania, o którym mowa w art. 38 

ust. 3 ustawy z wykonawcami.  

3.3. Zamawiający udzieli wyjaśnieo wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni 

przed upływem terminu składania ofert. Pod warunkiem, że wniosek wpłynie do zamawiającego 

nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
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3.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 3.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, zamawiający może udzielid 

wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpatrywania.  

3.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie 

internetowej zamawiającego.  

3.6. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej zamawiającego.  

3.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnieo, jako obowiązującą 

należy przyjąd treśd pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  

3.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej.  

ROZDZIAŁ XVI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XVII 

PUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na 

zasadach zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.  

4. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności przez Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy Pzp – Środki 

ochrony prawnej.  
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7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieo 

SIWZ Zamawiający może przedłużyd termin składania ofert.  

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

9. Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku, z 

zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy.  

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego;.  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 

ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Od wyroku sądu lub postanowienie kooczącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna. 

ROZDZIAŁ XVIII 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu, będzie poprawna pod względem merytorycznym i formalnym oraz 

będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów ustalonych przez 

zamawiającego.  

2. O odrzuceniu oferty/ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje  

o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie 

na tablicy ogłoszeo. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z 

art. 94 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XIX 
ZAWARCIE UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia 
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.  

3. Zamawiający, przewiduje możliwośd istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie 
opisanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ XX  
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Informacja w sprawie ochrony wykonawców- osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

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

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie   

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktowad przez e-
mail: iod@pukciechanow.pl; 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  
telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:   „Dostawa nowych worków z folii 
polietylenowej i LDPE do selektywnej zbiórki odpadów” 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakooczenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− 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 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: 
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− 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.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieo umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszad integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub paostwa członkowskiego. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną częśd SIWZ:  
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 – wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 
dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, dot. Podstaw wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4- Wzór oświadczenia wykonawcy składany na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 
dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp, dot. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw 
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
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