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I. Zamawiający. Informacje ogólne  
1. Zamawiający:  

Nazwa zamawiającego: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  
 w Strzelcach Wielkich 

Adres zamawiającego: Strzelce Wielkie 84 
Kod Miejscowość: 63-820 Piaski 

Telefon:  (65) 571 93 64 
Faks:                                              (65) 571 93 64  

adres strony internetowej  www.mzwik.com 
adres poczty elektronicznej  sekretariat@mzwik.com 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 
2. Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia nie korzysta z dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej. 
3. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579, 2018) zwana dalej ustawą PZP. 
 Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę 

stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 
2018 poz. 1025) jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: 
www.mzwik.com od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych do upływu terminu składania.  

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

               
 

III. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego  
o parametrach: 

1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton i masa własna podwozia nie wyższa niż 6500 kg 
2. Podwozie fabrycznie nowe z produkcji 2018 z napędem 4x4 
3. Rozstaw osi w zakresie 3600-3900mm 
4. Silnik: 

➢ wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 290 KM 
➢ pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów 
➢ silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 
➢ maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm 
➢ skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa 
➢ wzmocnione sprzęgło 
➢ dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody 
➢ płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich 

temperaturach 
5. Oś przednia: 

➢ wzmocniony stabilizator osi przedniej 
➢ przednie zawieszenie na resorach paraboliczne o dop. nacisku min. 7 500kg 
➢ przyłączalny napęd przedniej osi 
➢ blokada mechanizmu różnicowego w osi przedniej z dźwiękowym i wizualnym sygnalizatorem     
      jej załączenia 
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6. Osie tylne: 
➢ tylne zawieszenie na resorach parabolicznych o dop. nacisku min. 11 500kg 
➢ wzmocniony stabilizator osi tylnej 
➢ blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej 
➢ zaczep holowniczy z przodu i tyłu pojazdu 

7. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy 
8. Układ hamulcowy: 

➢ hamulce osi przedniej i tylnej – bębnowe 
➢ układ hamulcowy z systemem ABS 
➢ osuszacz powietrza podgrzewany 

9. Układ elektryczny: 
➢ dwa akumulatory 12V min. 155Ah każdy 
➢ mechaniczny wyłącznik akumulatorów 
➢ alternator min. 120A 

10. Zbiornik paliwa min. 150 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, z zamykanymi na klucz korkami 
11. Koła 22,5 z oponami szosowo-terenowymi o rozmiarze 315/80 + koło zapasowe zamocowane z 

boku podwozia z windą 
12. Kabina: 

➢ kabina dzienna wyposażona w trzy niezależne fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa      
      w kolorze niebieskim RAL 5010 
➢ klimatyzacja 
➢ komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 
➢ lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane 
➢ oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego 
➢ dwa reflektory robocze zamontowane z tyłu na dachu kabiny 
➢ dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze zamontowane na dachu kabiny z prawej i lewej  
      strony 
➢ tylna ściana kabiny z oknem  
➢ światła do jazdy dziennej 
➢ centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne 
➢ komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim 
➢ tachograf cyfrowy 
➢ radio z min. dwoma głośnikami i wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do 
telefonu komórkowego 
➢ fabryczny immobiliser 
➢ gumowe dywaniki 
➢ pokrowce na fotele 

 
Dane techniczne zabudowy wywrotka trójstronna: 

1. Długość gabarytowa 4000-4400 mm 
2. Szerokość gabarytowa do 2550 mm 
3. Wysokość burt 600 mm 
4. Burty stalowe o grubości min. 3 mm z zawiasami w osi górnej i dolnej  
5. Podłoga stalowa o grubości min. 4 mm 
6. Burta przednia podwyższona do wysokości dolnej krawędzi tylnego okna kabiny 
7. Burta tylna otwierana pneumatycznie z kabiny kierowcy 
8. Otwieranie mechaniczne ręczne, wspomaganie sprężynowe zamykania burt bocznych 
9. Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy 
10. Uchwyty do mocowania ładunku 6 szt/str. 
11. Błotniki na koła 
12. Osłony p-rowerowe 
13. Plandeka zwijana na przedniej burcie 
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14. Konturowe oklejanie taśmami odblaskowymi 
15. Skrzynka narzędziowa 
16. Kolor zabudowy niebieski RAL 5010 

 
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

− wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego, 

− w dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru,  

− w dniu odbioru samochodu wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:   
➢ dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (karty 

gwarancyjne), 
➢ instrukcje obsługi samochodu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną (instrukcja  

i charakterystyka w tłumaczeniu na język polski), 
➢ dokumenty niezbędne do rejestracji.  

− rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku 
naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca gwarantuje dostawę 
sprawnego technicznie samochodu zastępczego. 

Przedmiot  zamówienia  powinien odpowiadać  obowiązującym normom,  parametrom  technicznym  
i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV: 34100000-8 Pojazdy silnikowe 
 
    

IV.  Termin wykonania zamówienia  
              
Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawa samochodu do 21 grudnia 2018 roku (jako 
dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu). 

 
 

V.  Warunki udziału w postępowaniu  oraz podstawy wykluczenia 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełnią wymagania  określone 
przez Zamawiającego, w zakresie: 

 

1. Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących 
wykazania spełniania tego warunku. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 
W zakresie spełniania tego warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną min. 350.000 zł. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących 
wykazania spełniania tego warunku. 
 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 
przez Zamawiającego i podanych w SIWZ). 
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4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: 
a) warunek opisany w pkt. V. 2.2)  - wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca / Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku;  
b) warunki określone w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy powinien spełnić każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie; 
c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej. 
Wstępna ocena spełniania w/w warunków oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy  
z udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu 
dołączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  
z postępowania. 

 

5.   Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, tj.: 
a) 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; 

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

− 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 2016 r. poz. 
1137, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),  

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

− skarbowe,  

− 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);  

c) 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 b); 

d) 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; 

e) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów; 

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
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przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

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

h) 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; 

i) 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; 

j) 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. 724 i 933); 

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne;; 

l) 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. 
 
 

− Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 
a) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego 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 2016 
r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

 

− Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

− zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, 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 krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Ww. przepisu 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. Przepis art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 
I. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,  

że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ) : 

1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V 
niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do 
SIWZ i załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. 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 również informacje o tych 
podmiotach w składanym  oświadczeniu. 

Składa również wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumenty, które 
określają: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania 
zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres 
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  
w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  
zamieszcza również w oświadczeniu informacje  dotyczące podwykonawców. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia  
z postępowania. 

 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz  
spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy pzp).  
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, 
wskazanych poniżej (p. II i III) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich 
złożenia. 
 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może 
na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 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 
oświadczeń lub dokumentów. 
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Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo 
ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w 
dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. 
 
 

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu – DOKUMENTY SKŁADANE NA 
WEZWANIE): 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia  
zażąda następujących dokumentów: 
 
1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną  nie mniejszą niż 350 000,00 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia). 
 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu. 

 
III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu  

na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia – DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE): 

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

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia następujących 
dokumentów: 
 

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. 

 

Do złożenia dokumentów  wskazanych w pkt II i III Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. 
 

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. III.1.1), składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
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2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,  
o których mowa w pkt. III.1.1), zastępuje się je dokumentem zwierającym 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 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert). 
 

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

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia 
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, 
chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
        

V. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ (składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert) 
 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje Zamawiającemu w formie 
pisemnej OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują  

z zachowaniem formy pisemnej  lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  (e-mail 
lub faks). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę  
lub  na podany adres e-mail zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z jego treścią. 

5. Osoby upoważnione do kontaktów: 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko  główny specjalista d/s technicznych  
imię i nazwisko  Tomasz Mikołajski   
tel.   65 57 19 174, 605 455 921    
w terminach                od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 
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Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 

stanowisko     specjalista ds. technicznych  
imię i nazwisko    Małgorzata Jasik   
tel.     + 48 65 57 19 364  
fax.       + 48 65 57 19 364  
e-mail                   malgorzata.jasik@mzwik.com  

      w terminach                      od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 
 
 

VIII.  Wymagania  dotyczące  wadium 
 

1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
00/100). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w PKO BP Nr 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927 z dopiskiem na 
blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy 
dołączyć do oferty. 

4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie 
Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny 
powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium 
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. 

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 
jako najkorzystniejszej. 
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9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
 
 

IX. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy 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. 

 
 

X. Oferty częściowe 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 
 

XI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 

XII. Zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

 
 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór 
oferty stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Oferta winna być napisana w języku polskim oraz  podpisana przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Oświadczenia wymagane od wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące 
podwykonawców składane są w oryginale. 

5. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

8. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
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9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.  

10. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
13. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 

a) Formularz ofertowy wraz z wypełnionym opisem technicznym przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do oferty 

b) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków 
udziału określone w SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i dotyczący 
przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 

14. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą, i adresem wykonawcy 
oraz napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu ciężarowego” 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający otrzyma 
pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej 
napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
ciężarowego” i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub 
„wycofanie”.  

16. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w ofercie, że 
nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy pzp. 

 
 

XIV. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski – 

Sekretariat,  do  26 października 2018 roku, do godz. 10.00. 
2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę. 
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84,  

63-820 Piaski – sala posiedzeń, o godz. 10.15  w dniu  26 października 2018 roku. 
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
 
 

XV.  Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Cena oferty (brutto) obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej  
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.       

 Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty  będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego 
dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
 

 

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

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej. Rozliczenie nastąpi 
w złotych polskich (PLN). 

 
 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium 
w ocenie ofert 

Szczegółowy opis 

1.  CENA OFERTY  60% 
wg wzoru:  
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt 

2.  

DODATKOWY OKRES GWARANCJI 
NA CZĘŚCI MECHANICZNE 
OFEROWANEGO SAMOCHODU 
BEZ LIMITU KILOMETRÓW  

20% 
wg wzoru:  
GW =( Gwb/Gwn) x 20 pkt 

3.  CZAS REAKCJI SERWISU 20% 
wg wzoru:  
Cz = Czmin/Czb x 20 pkt 

SUMA 100% - 
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Ranking ofert, w skali do 100 pkt, ustalany będzie w następujący sposób: 
 

1) w kryterium CENY wg wzoru: 
 

 C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt 
 gdzie: 
 C - ilość punktów za cenę, 
 Cncb - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 
 Cbob - cena brutto oferty badanej (zł) 
 Maksymalna liczba punktów: 60 

 
2) w kryterium: DODATKOWY OKRES GWARANCJI NA CZĘŚCI MECHANICZNE OFEROWANEGO 

SAMOCHODU BEZ LIMITU KILOMETRÓW: 
 

              GW = (Gwb/Gwn) x 20 pkt, gdzie: 
              GW – ilość punktów za gwarancję jakości 
              Gwb – okres gwarancji  oferty ocenianej 
              Gwn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 

 
Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji nie krótszy niż  
12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące. Oferta proponująca okres gwarancji 24 m-cy lub 
dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów dla pozostałych 
ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według w/w wzoru 
matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach. 

 
3)  w kryterium: CZAS REAKCJI SERWISU  
 

Ocenie podlegać będzie zdeklarowany w ofercie przez wykonawcę czas przybycia ekipy 
serwisowej w usunięcia awarii do miejsca zainstalowania przedmiotu liczony od mementu 
przekazania Wykonawcy zawiadomienia o awarii przy użyciu faksu lub środka komunikacji 
elektronicznej. 
Oferta, w której zadeklarowano najkrótszy czas przybycia otrzyma 20 punktów. Wykonawca 
nie może określić czasu krótszego niż 48 godzin. 
Oferty z dłuższym czasem otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
Przyznana punktacja zostanie określana na podstawie następującego wzoru: 
 
Cz = Czmin/Czb x 20 pkt, gdzie: 
Cz – ilość punktów za czas reakcji serwisu  
Czmin – Czas reakcji serwisu (w godzinach) najkrótszy wśród ocenianych ofert 
Czb – Czas reakcji serwisu (w godzinach) oferty ocenianej 
Maksymalna liczba punktów: 20 

 
2.    Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans    
       ceny i innych kryteriów oceny ofert. 
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XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy 
PZP. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony 
odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie internetowej. 

3. W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż  
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. 

5.     Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 
 

XIX.    Wzór  umowy 
 
Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ określa istotne dla stron postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 
 

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

 

1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.  

2.     Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

− określenia warunków udziału w postępowaniu, 

− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

− odrzucenia oferty odwołującego,  

− opisu przedmiotu zamówienia, 

− wyboru najkorzystniejszej oferty. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w  sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie albo  w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 
na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość      
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,  
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138, 650) jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi  
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

10.  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. 

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 
kasacyjna. 

13.   Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy pzp. 
14.   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 Międzygminny Związek Wodociągów  

i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84,63-820 Piaski,  
tel. 65 571 93 64, e-mail: sekretariat@mzwik.com 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę 
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego nr sprawy 02/10/2018 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 

▪ 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 2017r. 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 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; 
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− 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 
2. Załącznik nr 1a do formularza ofertowego – opis techniczny przedmiotu zamówienia, 
3. Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 
4. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
5. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej. 


