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1.

ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Maz.
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000125241, NIP: 773-21-71-153, Regon: 590761733, kapitał zakładowy:
64.974.000,00 zł.
www.zgwk.pl
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: am@zgwk.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia sektorowego i jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1, w związku z art. 132 ust. 1
pkt 4) i art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub
„ustawą”.
2.2. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
2.3. Rodzaj zamówienia – dostawa.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia
kanalizacji z systemem odzysku wody.
Zamawiany pojazd musi być pojazdem fabrycznie nowym (wg definicji z Ustawy
Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze
zm.), wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2018 r. Zamawiający wymaga, aby
wszystkie elementy konstrukcyjne, części, elementy wyposażenia, elementy każdego
z systemów, a także dostarczany wraz z pojazdem sprzęt, urządzenia i narzędzia
były fabrycznie nowe.
3.1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34144000-8 – pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 1
do niniejszej SIWZ.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Termin wykonania zamówienia - 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
4.2. Miejscem wykonania zamówienia jest Tomaszów Mazowiecki,
Zamawiającego.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy)
PLN,
5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej
jeden fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody o wartości minimum
2.000.000,00 (dwa miliony) PLN brutto, który uzyskał homologację w co
najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na kraj pochodzenia
Wykonawcy i miejsce dostawy.
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartość lub
wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej
waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.1 - 5.1.3 SIWZ
oceniane będzie łącznie.
5.3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp.
5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp.
5.3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
5.3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.1, 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 odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.1.
5.3.6. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
5.4.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania firm
Podwykonawców, o ile są znane Wykonawcy na etapie składania oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do podania firm Podwykonawców najpóźniej
przed podpisaniem umowy.
5.4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie
Podwykonawcy w trakcie trwania umowy w przypadku, gdy w chwili składania
oferty Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału Podwykonawców.
5.5. 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.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA
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6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.2. Zamawiający wykluczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
(z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy Pzp); każdy z tych Wykonawców
składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.3. Zamawiający wykluczy podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca,
jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4
ustawy Pzp); każdy z tych podmiotów składa dokumenty wymienione w pkt
7.4.2.1 – 7.4.2.4 SIWZ.
6.1.4. Przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, stanowiący o wykluczeniu
Wykonawcy, przyjęty w przedmiotowym postępowaniu przez Zamawiającego,
jako dodatkowa podstawa wykluczenia z postępowania, stanowi, iż
z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, 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 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);
6.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 ustawy
Pzp, 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. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
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6.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 6.2 SIWZ.
6.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
7.1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
7.2. DO OFERTY WYKONAWCA DOŁĄCZA w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
7.2.1. aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
(zwany dalej jednolity dokument JEDZ lub JEDZ), którego treść i formę określa
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia.
7.2.1.1. Jeżeli Wykonawca 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, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek
przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny
jednolity dokument JEDZ.
7.2.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie (JEDZ)
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
wykazać łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt 5.1 SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) musi zostać złożony przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W Załączniku nr 4 do SIWZ zawarte zostały szczegółowe informacje
i instrukcja sporządzenia i złożenia Zamawiającemu JEDZ przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dokument w formie elektronicznej, sporządzony przez Zamawiającego
stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ jest do wykorzystania (zaimportowania) przez
Wykonawców za pomocą elektronicznego narzędzia do sporządzania JEDZ „ESPD” (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)).
Adres poczty elektronicznej na który wykonawca zobowiązany jest przekazać JEDZ
- przed upływem terminu do składania ofert: am@zgwk.pl.
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7.2.1.3. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby
na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp –
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz że stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, określające 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,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
7.3. WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp (wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
7.4. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, którego oferta została
oceniona najwyżej, zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
7.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
7.4.1.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
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7.4.1.2. Wykazu 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
należycie, 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 – sporządzone według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ.
7.4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt 1) Pzp., z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
7.4.2.1.
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.4.2.2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ;
7.4.2.3. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp –
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.
7.4.2.4.
w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
7.4.2.5. W przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (Figuruje w
odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy) Zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia/dokumenty.
7.4.2.6. W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
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podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 7.4.2.1 –
7.4.2.4 SIWZ.
7.4.2.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.4.2.1 – 7.4.2.4,
składa każdy z Wykonawców oddzielnie, gdyż muszą one potwierdzać
brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy
oddzielnie.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 7.4.2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania
ofert.
b) pkt 7.4.2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że,
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.6. 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 7.5, 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. Dokumenty te winne być wystawione odpowiednio
w terminach jak określono w punkcie 7.5.
7.6.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.4.2.1, składa dokument, o którym mowa
w pkt 7.5 b) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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7.7.1. 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.
7.8. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzi uzasadniona podstawa do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
7.10.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
7.11.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych
oświadczeń lub dokumentów 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.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.12.W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art.
97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
7.13.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.14.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za
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pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na nr faksu lub adres
e-mail podany przez Wykonawcę zostały mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
8.4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się
z Wykonawcami są:
Andrzej Męcina e-mail: am@zgwk.pl
8.5. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nazwę i nr
referencyjny
postępowania:
Zakup
pojazdu
specjalistycznego
do
hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody,
POIS.02.03.00-00-0114/17/1) należy kierować:
 pisemnie na adres:
Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 drogą elektroniczną na adres: am@zgwk.pl
 faksem na nr +48 44 724 22 92
8.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.7. Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:
8.7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.
8.7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu
składania wniosków określonym w pkt 8.7.1 lub dotyczyć będzie udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
8.7.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 8.7.1.
8.7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostaną
zamieszczone na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana.
8.7.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
8.7.6. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
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sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi
na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
8.7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i zamieszcza informację o tym na stronie internetowej, na
której specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana. Przepis
zawarty w pkt 8.7.6 stosuje się odpowiednio.
8.8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium
w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy PLN),
9.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
9.2.1. pieniądzu;
9.2.2. poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
9.2.3. gwarancjach bankowych;
9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5. 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 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214.
w tytule przelewu powołując się na nazwę i nr referencyjny postępowania:
Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z
systemem odzysku wody, POIS.02.03.00-00-0114/17/1.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym
terminie, decyduje data księgowania środków na rachunku Zamawiającego.
9.4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium
(dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty.
9.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy
załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał
należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający
jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe
zespolony z ofertą.
9.6. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w pkt 9.2.3 i 9.2.4,
gwarancja powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem oraz powinna zawierać następujące elementy:
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9.6.1. nazwę
dającego
zlecenie
(Wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
9.6.2. numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia;
9.6.3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
9.6.4. kwotę gwarancji;
9.6.5. termin ważności gwarancji;
9.6.6. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:
9.6.6.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
9.6.6.2. którego oferta została wybrana:
9.6.6.2.1.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
9.6.6.2.2.
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
9.6.6.2.3.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.7. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach wymienionych powyżej w ppkt 9.2.2. i 9.2.5)
poręczenie powinno być sporządzono zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno
zawierać następujące elementy:
9.7.1. nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę/firmę lub imię
i nazwisko dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz
wskazanie ich siedzib;
9.7.2. numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia;
9.7.3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;
9.7.4. określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;
9.7.5. termin ważności poręczenia;
9.7.6. zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia bezwarunkowo na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca:
9.7.6.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej
9.7.6.2. którego oferta została wybrana:
9.7.6.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
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9.7.6.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
9.7.6.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub
gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o
których mowa w pkt 9.6 i 9.7 SIWZ.
9.9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych
w art. 46 ustawy Pzp.
9.10.Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium
zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy
Pzp.
9.11.Gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2, nie powoduje utraty wadium.
10.4. 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 jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
10.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie
terminu związania ofertą.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta,
oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
11.3. Oferta Wykonawcy musi być złożona w oryginale i podpisana przez osoby
uprawnione do jego reprezentacji.
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11.4. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się
pełnomocnictwo.
11.5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone
wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
11.6. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej
stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
11.7. 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.
11.8. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczące podwykonawców, (jeżeli dotyczy), składane są w oryginale.
11.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
11.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnice 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
Pzp.
Wszelkie informacje, które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnice
przedsiębiorstwa, zaleca się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z
dopiskiem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać
osobom trzecim”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
11.12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta,
oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.13. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i
kolejno ponumerowane.
11.14. Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
11.15. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
11.15.1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ.
11.15.2. Jednolity dokument JEDZ Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - przekazany przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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11.15.3. Jednolity dokument JEDZ w zakresie podmiotu trzeciego na zasobach,
którego Wykonawca polega (jeżeli dotyczy) - przekazany przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
11.15.4. Oryginał zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeśli dotyczy) –
Załącznik nr 7 do SIWZ.
11.15.5. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem),
jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
11.15.6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie
umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.15.7. Potwierdzenie
spełniania
przez
oferowane
dostawy
wymagań
Zamawiającego – Załącznik nr 11 do SIWZ.
11.15.8. Dowód wniesienia wadium na zasadach określonych w pkt 9.4 i 9.5.
11.15.9. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których, Zamawiający dokona
oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
11.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku
podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
11.17. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA"
lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY”
należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
11.18. Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do
reprezentowania Wykonawcy.
11.19. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert, koperty (paczki) oznakowane dopiskiem
"ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty.
11.20. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
11.20.1. zmiany zostaną dołączone do oferty,
11.20.2. w przypadku ofert wycofanych koperta z ofertą Wykonawcy nie będzie
otwierana i zostanie zwrócona.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
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12.1.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane następująco:

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Kępa 19
Oferta w postępowaniu na:
„Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem
odzysku wody”,
numer ref.: POIS.02.03.00-00-0114/17/1
Nie otwierać przed dniem: 22.10.2018 godz. 11.15
Oznaczenie Wykonawcy
(nazwa, adres)

12.2. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim spółka z o.o. ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki (w sekretariacie) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

22.10.2018

do godz.

11.00

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki WodnoKanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. ul. Kępa 19, 97-200
Tomaszów Mazowiecki, sala konferencyjna, pok. Nr 20
W dniu

22.10.2018

o godz.

11.15

12.4.Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.6.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12.8. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
określonym w pkt 12.2 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1.Wykonawca winien określić w Formularzu ofertowym cenę za realizację przedmiotu
umowy.
13.2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem
wartości netto oraz wartości podatku od towarów i usług z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
13.3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty zawiązane z realizacją umowy, a
w tym: robociznę, materiały, instruktaż, licencje, sprzęt niezbędny do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, łącznie z kosztami ceł, ubezpieczeń, transportu oraz
wszystkie niezbędne badania wymagane dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji.
13.4.
W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
13.5.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca, składając ofertę, jest
zobowiązany poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
13.6.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
13.7.
Zamawiający, stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, poprawia w
ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.8.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
13.9.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały
określone we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ.
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

„Zakup pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem
odzysku wody”
Numer referencyjny: POIS.02.03.00-00-0114/17/1
Strona 18

Projekt pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim”

14.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im
odpowiednie wagi punktowe i przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt
Nr
Kryterium
Znaczenie
Maksymalna ilość
procentowe
punktów jakie może
kryterium
otrzymać oferta za
dane kryterium
1
Cena oferty brutto w PLN (C)
80%
80 pkt
2
Gwarancja na pojazd i zabudowę (G)
20%
20 pkt
Łącznie 100%
100 pkt
14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą
liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra
po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a
jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
14.3. Każda z ofert otrzyma łączną liczbę punktów jaka wynika ze wzoru:
L= C + G
gdzie:
L- Całkowita liczba punktów przyznanych ofercie badanej
C- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium – „Cena”
G- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium- „Gwarancja na pojazd
i zabudowę”
14.4. Przyznanie liczby punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższych zasad:
14.4.1. Zasady oceny ofert wg kryterium – Cena
C=

C min
x 80
Ci

gdzie:

C- Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium - Cena
Cmin- Najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Ci- Cena oferty badanej
14.4.2. Zasady oceny ofert wg kryterium – Gwarancja na pojazd i zabudowę
Sposób oceny punktowej:
Maksymalnie Wykonawca w ramach niniejszego kryterium otrzymać może 100
punktów, jednakże liczba punktów przyjęta do ogólnej oceny oferty nie może
przekroczyć 20 punktów z uwagi na 20% wagę kryterium. Liczba punktów w
ramach niniejszego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
G = (G1 + G2 + G3 +G4) x 0,2
gdzie:
G - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w kryterium – Gwarancja na
pojazd i zabudowę
G1 - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w podkryterium – Gwarancja
na zabudowę
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G2 - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w podkryterium – Gwarancja
na podwozie
G3 - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w podkryterium – Gwarancja
na perforację zbiornika
G4 - Liczba punktów jakie otrzyma oferta badana w podkryterium – Gwarancja
na powłoki lakiernicze
Lp.

Rodzaj udzielonej gwarancji

1

Gwarancja na zabudowę

Maksymalna
liczba
punktów
30

2

Gwarancja na podwozie

30

3

Gwarancja na perforację
zbiornika

30

4

Gwarancja na powłoki lakiernicze

10

Punktacja

Gwarancja 48 miesięcy – 30 pkt;
Gwarancja 36 miesięcy – 15 pkt;
Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt;
Gwarancja 48 miesięcy – 30 pkt
Gwarancja 36 miesięcy– 15 pkt;
Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt;
Gwarancja 120 miesiące – 30 pkt
Gwarancja 96 miesięcy – 15 pkt;
Gwarancja 72 miesiące - 0 pkt;
Gwarancja 60 miesięcy – 10 pkt
Gwarancja 36 miesiące – 5 pkt;
Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt;

14.5. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom),
którego(ych) oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. uzyska największą
łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.
14.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
15.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
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15.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu:
 umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 umowę spółki cywilnej
- jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu
do oferty.
 zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w pkt 16 SIWZ.
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji, jej wzór
Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Gwarancja
winna zostać podpisana przez uprawnione do tego osoby.
15.4. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 może zostać potraktowane
jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
15.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród
pozostałych ofert.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
16.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za
wady.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość (100%) kwoty zabezpieczenia
w złotych polskich [PLN], przed podpisaniem umowy.
16.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku następujących formach:
16.3.1. pieniądzu;
16.3.2. poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
16.3.3. gwarancjach bankowych;
16.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
16.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
16.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej
w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
16.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. I O/Tomaszów
Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214.
16.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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16.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
16.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż
pieniądz winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie
zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu
stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego
zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca
winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym
Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
16.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zawierać oświadczenie
gwaranta/poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków
umowy, uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w żaden sposób nie
zwalnia
gwaranta/poręczyciela
z
żadnego
zobowiązania
w
ramach
gwarancji/poręczenia
oraz
nie
wymaga
konieczności
powiadamiania
gwaranta/poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;
16.10. W gwarancji winien być wskazany Sąd jako właściwy dla siedziby Zamawiającego
do rozpoznania.
16.11. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może
upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie
zabezpiecza Wykonawca.
16.12. Gwarancje/poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla
każdej formy, określonych przepisami prawa):
16.12.1. nazwę i adres Gwaranta/Poręczyciela
16.12.2. nazwę i adres Zamawiającego,
16.12.3. nazwę i adres Wykonawcy,
16.12.4. oznaczenie (numer postępowania),
16.12.5. określenie przedmiotu postępowania,
16.12.6. określenie
wierzytelności,
która
ma
być
zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem,
16.12.7. termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji
umowy oraz wymagany okres rękojmi za wady).
16.13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
stanowić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
16.14. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych w art.
151 ustawy Pzp.
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
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Zakres i warunki zmiany zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane
z umową zostały określone są we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5.
18.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 18.1 niniejszej SIWZ są:
a)odwołanie,
b)skarga do sądu.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
18.4. 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.
18.5. 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.
18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 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 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.8. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w Dziale VI
Rozdział 2 art.180-198 ustawy Pzp.
18.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie
dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy Pzp.
19. INFORMACJE KOŃCOWE
19.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych przewidujących
odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia
publicznego.
19.3. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia
realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na
doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.
19.4. Zamawiający informuje zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt, że nie jest
dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na
etapie składania ofert, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał
się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.
19.5. 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.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Wodno –
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim, adres: ul. Kępa 19, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki;
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Wodno –
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. jest Pani Anna Pierścińska,
e-mail: rodo@zgwk.pl, tel. (44) 724-22-92 w. 126;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
(sektorowego) dla zadania pn.: „Zakup pojazdu specjalistycznego do
hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody” objętego
Projektem pn.: „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodnościekowej w Tomaszowie Mazowieckim”, współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020, nr sprawy: POIS.02.03.00-00-0114/17/1, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z postanowieniami art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także Instytucja
Wdrażająca (będąca stroną umowy o dofinansowanie) oraz inne podmioty
upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31
grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w
którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem
konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z
art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.
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U. z 2018 r., poz. 1431). Instytucja Wdrażająca może w uzasadnionych przypadkach
przedłużyć powyższy termin przechowywania dokumentacji;
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 przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
**
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20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Lp. Oznaczenie załącznika
Nazwa Załącznika
1
Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2
Załącznik nr 2
Formularz oferty
3
Załącznik nr 3
JEDZ w formacie .xml
4
Załącznik nr 4
Instrukcja sporządzenia i złożenia JEDZ w formie
elektronicznej
5
Załącznik nr 5
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
6
Załącznik nr 6
Wykaz dostaw
7
Załącznik nr 7
Oryginał zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
Zamówienia
8
Załącznik nr 8
Oświadczenie na podstawie §5 pkt 5) Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
9
Załącznik nr 9
Oświadczenie na podstawie §5 pkt 6) Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
10 Załącznik nr 10
Wzór umowy
11 Załącznik nr 11
Potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy
wymagań Zamawiającego
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