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Rozdział I 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie  nowych pojemników i kontenerów na 

odpady komunalne i segregowane na 2020 rok w tym: 

CZEŚĆ I - POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE i SEGREGOWANE Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

1. Pojemniki na odpady komunalne 120 litrowe w kolorze czarnym– 2000 sztuk 

2. Pojemniki na odpady komunalne 240 litrowe w kolorze czarnym– 200 sztuk 

3. Pojemniki na odpady komunalne 360 litowe w kolorze czarnym– 70 sztuk 

4. Pojemniki na odpady komunalne 660 litrowe  w kolorze czarnym– 30 sztuk 

5. Pojemniki na odpady komunalne 1100 litowe w kolorze czarnym– 100 sztuk  

6. Pojemniki na odpady segregowane  240 litrów w kolorze zielonym na szkło – 60 sztuk 

7. Pojemniki na odpady segregowane 240 litrów  w kolorze niebieskim na papier -  40 sztuk 

8. Pojemniki na odpady segregowane 240 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa sztuczne 

– 40 sztuk 

9. Pojemniki na odpady segregowane 240 litrów w kolorze brązowym na BIO – 50 sztuk 

10. Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze zielonym na szkło – 10 sztuk 

11. Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze niebieskim na papier – 10 sztuk 

12.  Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa 

sztuczne – 10 sztuk 

13. Pojemniki na odpady segregowane 360 litrów w kolorze brązowy na BIO – 20 sztuk  

14. Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze zielonym na szkło – 40 sztuk 

15. Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze niebieskim na papier – 40sztuk 

16. Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrów w kolorze żółtym na metale i tworzywa 

sztuczne – 40 sztuk 

CZĘŚĆ II – KONTENERY  I POJEMNIKI METALOWE NA ODPADY KOMUNALNE 

WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ  

1. Kontenery na odpady o pojemności 32 m3 – 2 szt 

2. Kontenery typu MULDA o pojemności 7 m3 – 5 szt  

3. Kontenery typu MULDA o pojemności 5,5 m3 – 5 szt  
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4. Kontenery o pojemności 2,2 m3 – 15 szt  

5. Kontenery typu FRONTLADER o pojemności 7 m3  - 2 szt 

6. Kontenery typu FRONTLADER o pojemności 5 m3 –  2 szt  

7. Kontener samowysypowy typu koleba 1,2 m3 – 6 szt  

8. Kontener samowysypowy typu koleba 1,7 - 1,8 m3  - 4 szt  

9. Pojemniki metalowe 1100 l ocynkowane na odpady komunalne – 20 sztuk 

 

2. Wszystkie pojemniki musza posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym, lub oświadczenie Wykonawcy, że produkty będące przedmiotem 

dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.  

3. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa fabrycznie  nowych 

pojemników i kontenerów  na odpady komunalne i segregowane na 2020 rok  

Numer sprawy: ZPD/1/2020 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 34 92 84 80-6 

5.  Zamówienie obejmuje  dostawy fabrycznie nowych pojemników wymienionych SOPZ (załącznik 

nr 1 do SIWZ), które  będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego,. 

6.  Dostawa powinna zostać zrealizowana  do 31.03.2021 (Zamawiający zastrzega  możliwość 

etapowego dostarczenia pojemników). 

7.  Termin pierwszej  dostawy  w ilości wskazanej w SOPZ ( załącznik nr 1 do SIWZ) przez 

Zamawiającego : 

          Część I – do 14 dni  od daty  podpisania umowy 

          Część II – do 8 tygodni od daty podpisania umowy  

 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych  

9. Opis przedmiotu zamówienia : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający 

dołączył do SIWZ, jako załącznik nr. 1. 

 

Rozdział II 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie  

Ul. Gostkowska 83 

06-400 Ciechanów 

NIP:566-16-49-631, REGON: 130355722 

puk@pukciechanow.pl 

mailto:puk@pukciechanow.pl
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strona internetowa: www.pukciechanow.pl  

 

 

 

Rozdział III 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

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

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

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

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

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

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

 

Rozdział IV 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

1. Sposób porozumiewania się stron. 

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 posłańca 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 postanowień 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 zawiadomień 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 zawiadomień 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 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, pełnomocnictwa oraz dla uzupełnień 

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 wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.  

http://www.pukciechanow.pl/
mailto:przetragi@pukciechanow.pl
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3.1. Wykonawca może zwrócić 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 wyjaśnień 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 końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

3.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 3.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.  

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

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie 

internetowej zamawiającego.  

3.6. Treść zapytań 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 wyjaśnień, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  

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

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej.  

Rozdział V 

 
Wymagany okres gwarancji i rękojmi 

1.    Wykonawca na cały przedmiot zamówienia udziela pełnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 

2.     W okresie gwarancji Zamawiający powiadomi niezwłocznie (pisemnie, faxem lub pocztą 

elektroniczną)    Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach w dostarczonych pojemnikach 

powstałych na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub wad ukrytych 

3.Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni. Brak pisemnej odpowiedzi 

Wykonawcy na reklamacji  Zamawiającego  w/w terminie będzie równoznaczny z jej uznaniem. Za 

pisemną odpowiedź na udzieloną na reklamację jest uznawana odpowiedź Wykonawcy przesłana na 

adres e-mail Zamawiającego 

4.    Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od  momentu zgłoszenia reklamacji. 

 

5.    W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe pojemniki na nowe, wolne 

od wad    w   przypadku wystąpienia wad , których nie da się usunąć lub naprawić lub w przypadku 

wystąpienia tej   samej wady lub uszkodzenia po raz trzeci. 

6.    Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od 

dnia  dostarczenia pojemników do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

7.    W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad i usterek pojemników będzie musiał zabrać 

je od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe pojemniki i dostarczy je po naprawie na własny 

koszt odpowiedzialność. 

8.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych za opóźnienie w naprawie 

        gwarancyjnej przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7 pkt.1 c umowy będącej załącznikiem SIWZ. 
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Rozdział VI 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU 

POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 

22 ust. 1 ustawy, tj. którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów –  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,  

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej -   

w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej jedno zamówienie, którego 

przedmiotem była  dostawa: 

Część I  Pojemników z tworzyw sztucznych na kwotę co najmniej 200 000 zł brutto 

Część II  Kontenerów na odpady komunalne na kwotę co najmniej 100 000 zł brutto 

d) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego ust. 1, wykonawca zobowiązany jest do 

oferty dołączyć „oświadczenie” - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.  

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

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 przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  
 

5. 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.  
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6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.  

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

podniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, 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 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe.  

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.  

10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego dostawa była wykonana, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit c), zamawiający dopuszcza 

złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.  

12. 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 VII 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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.: 

1.1. 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; 

1.2. 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 2018r. 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); 

1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2; 

1.4. 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; 

1.5. 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 przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

17. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

1.8. 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 być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

1.10. 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); 

1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

1.12. 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: 

1.13. 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 upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

1.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
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1.15. 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 

SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną k 1.6. 

3Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Rozdział VII 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu.  

1.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu : 

 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr  3 do 

SIWZ). 

 

b) wykaz dostaw wykonanych 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, przy czym dowodami, o 

których mowa, 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 – zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

 

1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda:  

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;  

2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  

3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ 

1.3. 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 
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  

1.4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, 

złoży w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie  ( art. 26 ust. 2 Pzp)   następujące 

dokumenty:  

a) wykaz dostaw wykonanych 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, przy czym dowodami, o których mowa, 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 – zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do SIWZ. 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;  

 

1.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 

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

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury 

postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.  

 
2. Informacje dodatkowe dla wykonawców, dotyczące dokumentów.  

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.:  

a) ppkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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,  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) Dokument, o którym mowa w ust. 2 lit. a) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 2 pkt 2) stosuje się.  
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4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w ust. 1 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.  

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1.  

8) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 

nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy.  

9) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale VI, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz 
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

10) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale VI, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

11) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

12) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 
11), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

13) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

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

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

14) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
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15) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

16) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

17) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 

przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

18) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

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

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania.  

19) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

3. Pozostałe dokumenty które mają dostarczyć wykonawcy:  

 

 

Rozdział VIII 

OFERTA 

1. Opis sposobu przygotowania oferty.  

 

1. 1Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

1. 2. Do formularza OFERTA należy dołączyć dokumenty: 

  wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
załącznik nr 3 

 wypełnione oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 

4  

  ewentualne pełnomocnictwa. 

  Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 9 i 9.1 do SIWZ. 

1.3 Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub 

inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (wykonawca) lub jej 

pełnomocnika/pełnomocników lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.  

1.4. Miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane 

przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te 
osoby.  

1.5. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie 

osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z załączonych 

dokumentów uprawniających do występowania w obrocie prawnym.  
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1.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie 

zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

1.7. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata oraz powinna być oznaczona w następujący 

sposób:  

 

Nadawca:  
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 

pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).  

Adresat:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska  83 

OFERTA NA: Dostawa fabrycznie  nowych pojemników i kontenerów na odpady 

komunalne i segregowane na 2020 rok „ ZPD/1/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED 10.04.2020 godz. 10.00. 

1.9. Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 1.7., zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie 
oferty.  

1.10. Koszty uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym opracowania i 

dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.  

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  

1. W ofercie ( załącznik nr 2 do SIWZ) należy podać cenę za całość zamówienia wraz z w danym 

zadaniu w oparciu o formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 9 i 9.1 do SIWZ 

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

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj ) towaru i 

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

wartość bez kwoty podatku. 

3. Podstawą do określenia ceny oferty jest „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, 

stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania 

zamówienia. 

3. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie.  

3.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:  

 
 

 
 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena  60% 

2. Termin płatności faktury  40 % 

RAZEM: 100% 

 
4. Zamiany oraz wycofanie oferty.  

4.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę. Zmiany oferty 

muszą zostać złożone w sposób określony w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.4. i 2.5., oraz dodatkowo 
oznaczone słowem „ZMIANA”.  
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4.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Oświadczenie 

o wycofaniu oferty musi zostać złożone w opakowaniu/kopercie, jak o tym stanowi w Rozdziale 

VII pkt 2 ppkt 2.4. i 2.5., oraz dodatkowo oznaczone słowem „WYCOFANIE”.  

5. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.  

5.1. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 

ją po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

6. Termin związania ofertą.  
6.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.  

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

6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 2 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.  

6.4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

7. Wymagania dotyczące wadium.  

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

8. Oferty wspólne. 
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

8.2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.  

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

9. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie. 
9.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

9.2. W celu zastrzeżenia informacji nie jawnych wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

wystąpienie wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o nie ujawnianie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

9.3. Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych muszą spełniać 

wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje 

dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli 

są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów o przedstawienie potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej 

klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o 

adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.  
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Rozdział IX 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, 

ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, w sekretariacie - pokoju nr 2, w terminie do dnia 

10.04.2020 r. do godz.. 10:00 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Ciechanowie, ul. Gostkowska 83 w Sekretariacie Spółki, 06-400 Ciechanów, pok. 6, dnia 

10.04.2020 roku, godz. 10:15  

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://pukciechanow.pl informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia,.  

8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 

datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).  

 

 

Rozdział X 

TRYB SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 
1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ, a 
następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ.  

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a 

wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

 

 

Rozdział XI 

METODYKA OCENY OFERT 
1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.  

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert 

przypisując im odpowiednią wagę procentową: 

Kryterium Waga Sposób oceny 

Cena - C 60 % C=(C minimalna/C badana)x60 punktów, przy czym 

1% odpowiada 1 pkt 

Termin płatności faktury  - T 40% Oceniany będzie termin płatności faktury: 

14 dni -  0 pkt  

21 dni – 20 pkt 

30 dni – 40 pkt  

Termin płatności poniżej 14 dni otrzyma 0 

punktów, a termin powyżej 30 dni będzie 

punktowany tak jak termin 30 dniowy  
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Ocena oferty oznaczona stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej 

oceny.  

Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.  

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza 

oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.  

Rozdział XII 

SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE 
1. Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona:  
1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 
poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty.  

2. Zamawiający uzna, i poprawi, w szczególności:  

1) Omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT, przy założeniu, że stawka VAT 
została właściwie określona przez wykonawcę.  

2) Pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę, a sposób ich 

poprawienia będzie jednoznaczny.  

 

 

 

Rozdział XIII 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1) 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,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni - wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których 
dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 i pkt 1, na stronie internetowej.  

 

Rozdział XIV 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

 

Rozdział XV 

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, OFERT I UMÓW 
1. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w 

art. 96 ust. 3 ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 

sprawie protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1128), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do 

tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.  

2. Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w 

ustawie o dostępie do informacji publicznej.  

 

Rozdział XVI 

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY - ZMIANY W UMOWIE 
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ.  

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.  

3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

 

Rozdział XVII 

UWAGI KOŃCOWE 
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Podstawy odrzucenia oferty określa art. 89 ust 1 ustawy.  

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają 

wymagań określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.  

7. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone 

wyłącznie w walucie polskiej.  

8. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy.  

9. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez 

zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia 

stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających 

spełnienie wymagań.  

 

ROZDZIAŁ XVIII 

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 kontaktować przez e-

mail: iod@pukciechanow.pl; 
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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 fabrycznie  nowych 

pojemników i kontenerów na odpady komunalne i segregowane na 2020 rok”
 
Numer 

sprawy: ZPD/1/2020 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe 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 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: 

− 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 skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA     

 

19 
 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Załączniki:  
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ;  

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ;  

3. „Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziały w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

SIWZ 

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” -załącznik nr 4 do SIWZ  

5. Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ 

6. Wykaz dostaw” - załącznik nr 6 do SIWZ;  

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 
do SIWZ 

8.  Pisemne zobowiązanie innego podmiotu  - Załącznik nr 8 do SIWZ 

9. Formularz cenowy dla Części I – załącznik nr 9 do SIWZ 

10. Formularz cenowy dla Części II – załącznik nr 9.1  do SIWZ 

 

 


