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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

Dostawę nowego ciągnika rolniczego  

nr sprawy: 

02/2019 

 

 
zatwierdzam:   Grzegorz Szulc 

                        Prezes Zarządu 

 

 

 

 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gospodarka  Komunalna  Sp. z o.o. 

ul. Górna 1, 11-015  Olsztynek 

KRS: 0000451643 

NIP: 7393857763 

REGON: 28145910800000 

tel. (89) 519 20 48, fax (89) 519 20 33 

e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

Godziny pracy: 700- 1500  poniedziałek - piątek 

adres strony internetowej:  www.gko.com.pl 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.), zwanej w dalszej treści SIWZ ,,PZP’’, a także wydanymi na 
podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy 
pisemnej. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 PZP. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp. 
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5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami „procedury odwróconej” - art. 

24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. 
 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ciągnika rolniczego 

 

KODY CPV: 

16700000-2 ciągniki 
 

2. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy do Zamawiającego fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego. 
3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  wymagania techniczno-jakościowe 

ciągnika zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. 

4.  Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi 
przedpłat na poczet realizowanej dostawy. Rozliczenie po protokolarnym 

pokwitowaniu dostawy, 
a) zapłata za dostawę ciągnika rolniczego zostanie dokonana w następujący sposób: 
- I rata – 50 % wartości ciągnika netto w terminie 21 dni po podpisaniu protokołu 

odbioru i wystawieniu faktury VAT 
- podatek VAT od całej wartości ciągnika w terminie – 100 dni od daty wystawienia 

faktury 

- pozostałą kwotę 50 % wartości netto w terminie 8 miesięcy od daty wystawienia 
faktury VAT. 

- oprocentowanie zakupu ciągnika rolniczego w systemie ratalnym wynosi 0 % 

5. Podstawowe warunki zakupu: 
1) czas trwania umowy  
2) ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją 

sumy oraz ze zniesionym udziałem własnym w szkodzie i kradzieży we własnym 
zakresie przez Zamawiającego, 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom: 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

     3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V.3 niniejszej 
Specyfikacji (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty, 
o których mowa w pkt VI -  w odniesieniu do podwykonawców. 

5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na dostawy 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub 
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oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych podwykonawców. 
6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
7)  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Wymagany termin zrealizowania zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

12-23 ustawy. 

3. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1, oraz pkt 8 ustawy, Zamawiający wykluczy z 

postępowania Wykonawcę: 

1) 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 (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
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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 (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 

(urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurent), uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt. 15 ustawy, 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. 
4. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 

pkt. 16-20 lub na podstawie niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 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. Przedstawione przez 

Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i 
szczególnych okoliczności czynu wykonawcy. 
5. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa w pkt. 4 powyżej, nie 
dotyczy Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 798) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000798
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przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 

wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

10. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej; Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 

1 ustawy Pzp. 

11. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego 

zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby). 

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których 

mowa w niniejszej SIWZ. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w określonym terminie: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli 

wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, zgodnie z niniejszą SIWZ. 

12. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten 

będzie się uchylał od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który 

złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane 

środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ)- wypełniony i 

podpisany przez Wykonawcę, 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę, 

które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 

2 i 3 do SIWZ), 

3) Projekt umowy (zał. nr 7) - Opracowany przez Wykonawcę projekt umowy na 

dostawę w nowego ciągnika rolniczego uwzględniający wszystkie 

postanowienia niniejszego SIWZ - parafowany przez Wykonawcę, 

4) Pełnomocnictwo/upoważnienie/umocowanie prawne – w przypadku podpisania 

oferty i wymaganych załączników przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii – zgodnie z zapisami SIWZ. 

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

zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy 

Pzp należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

4) 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 - 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności, 

5) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  

3. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1b pkt. 1) ustawy Pzp, należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 

4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 

a) punkcie VI.2 ppkt. 1) i 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) punkcie VI.2 ppkt. 3) 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, 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać 

następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

3) Oferta winna zawierać oświadczenie o którym mowa w pkt. VI. 1 Ppkt. 2) dla 

każdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

4) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1. dotyczą każdego z 

Wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w pkt. VI.2., VI.3., VI.4., VI.5. składane są przez tego z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 
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6. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów i 

oświadczeń: 

1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, 

Podwykonawców składane są w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania ww. podmiotów. 

2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentowania. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 

formie elektronicznej. 

5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz 

oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby: 

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt. VI.1. ppkt. 2). 

2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy 

Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu niniejszego zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą 
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3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego 

dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2. ppkt. 1 - 5 w odniesieniu do 

podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Marta Gramś 

 tel.: (89) 519 20 48; 

 e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl 

od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00 z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy. 

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie  za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r.  Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2019 r. poz. 123). 

3. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, 

w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej: 

www.gko.com.pl.   

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się 

integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 

zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą 

podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany 

treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 

"ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia 

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
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Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej: 

www.gko.com.pl 

 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 5 PZP bieg terminu 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 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. 

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona 

czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób 

uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Powinno ono być załączone w oryginale lub kopii 

notarialnie poświadczonej. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz 

opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII 

niniejszej Specyfikacji. 

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

7. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

8. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 

inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji. 

10. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 

w tych dokumentach. 
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11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

12. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie 

sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych 

informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym 

m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do 

pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 

podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 

Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed 

podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez 

wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia pkt. VII. 8 w sprawie dokumentów 

wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej. 

15. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

16. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do 

Zamawiającego na adres podany w niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, 

dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta za zakup nowego ciągnika rolniczego 
 

Nie otwierać przed dniem 29.07.2019 r. przed godz. 10:15 
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17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 

nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z 

wymaganych informacji. 

 

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

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

t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego do dnia 

29.07.2019 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.07.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te 

informacje na stronie internetowej. 

6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cy-
frowo i słownie, z wyodrębnieniem kwoty podatku VAT.   

2. Będzie to cena za fabrycznie nowy ciągnik określony wymaganiami jakościo-
wymi przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ wraz z dostawą do Zamawia-
jącego na warunkach określonych umową, której wzór stanowi załącznik nr 7 
do niniejszej specyfikacji . 

3. Cenę podaną w ofercie należy podać z dokładnością dwóch miejsc po przecin-
ku. 

 
 4. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie 

koszty  bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do 
poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia wyni-
kające z opisu przedmiotu zamówienia.  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wybo-

rze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert.  

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować 

będzie następujące kryteria: 
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„Pc”=    x 60 pkt 

1) Cena (waga 60%) 

Kryterium - „cena” - poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę 
w skali 1-60 obliczonego według wzoru: 

 

                najniższa cena oferowana brutto    
      cena oferty badanej brutto    

 
„Pc” - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena” 
 

2) Okres gwarancji (waga 40%) - nie może być on krótszy niż 24 

miesiące  
 

Kryterium - „okres gwarancji” - poszczególnym ofertom zostaną przyznane 
punkty za okres gwarancji w skali od 10-40 pkt obliczone według wzoru: 

 
 

            - 24 m-cy gwarancji -     0,0 pkt 

     - 30 m-cy gwarancji - 10,0 pkt 
„Pg” = - 36 m-cy gwarancji -  20,0 pkt 
            - 42 m-cy gwarancji -   30,0 pkt 
            - 48 m-cy gwarancji -   40,0 pkt 

 

„Pg” - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji” 
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty 
wykonawcy. 
W przypadku nie określenia okresu gwarancji lub określenia okresu gwarancji 

poniżej 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie 
odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli wykonawca 

poda inną liczbę miesięcy niż określone wyżej to otrzyma liczbę punktów 
przysługującą danemu przedziałowi 6 miesięcznemu, termin gwarancji należy 

podać w pełnych miesiącach; 
   

3) Łączna ocena oferty: 

 

P= Pc + Pg 
 

P - sumaryczna ilość punktów 

Pc - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena” 
Pg - ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji” 
 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie 
końcową ocenę danej oferty. 

 
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oce-

niona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącz-
nej ocenie ofert od wszystkich członków komisji. Oferta może uzyskać 
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maksymalnie 100 pkt od każdego członka komisji, a w łącznej ocenie ofert 

od wszystkich członków komisji maksymalnie 300 pkt. 
 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny do dwóch miejsc po 
przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie 

same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie 
będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników. 

 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiają-
cego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zama-
wiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiają-
cego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
  

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż: 

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub 

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1), 

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub upłynął 

termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione, w 

pkt.XVIII.3 niniejszej Specyfikacji lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba 

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, 

możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania, o których stanowi art. 93 

ust. 1 Pzp. 

 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa. Treść zawartej umowy będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami 

zawartymi w SIWZ i nie może zawierać innych rozwiązań niekorzystnych dla 

Zamawiającego. Wprowadzenie zapisów SIWZ do umowy musi być zgodne z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami i w razie sprzeczności regulacja ustawowa 

ma pierwszeństwo. Umowę na wezwanie Zamawiającego przygotuje wybrany 

Wykonawca z uwzględnieniem następujących wymagań: 

1) Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa oddać 

Zamawiającemu do używania zakupiony pojazd o parametrach zgodnych z zapisami 

niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnych z treścią 

złożonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu oferty, stanowiących 

integralną część niniejszej umowy. 

2) Do przedmiotu umowy dołączone będą następujące dokumenty: 

a) książka gwarancyjna lub odpowiednie zapisy w umowie, 

3) Termin dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego do dnia 21 w 

czasie godzin pracy Zamawiającego od 8:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

wyłącznie z tytułu wykonania części umowy. 

5) Z czynności dostawy i przekazania przedmiotu umowy zgodnego ze złożoną ofertą, 

sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez obie strony. 

6) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości netto przedmiotu umowy określonego w pkt 6. 

7) W przypadku opóźnienia Wykonawcy z dostarczeniem przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto 

przedmiotu umowy określonego w pkt 6 za każdy dzień opóźnienia. 

8) Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

10) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

11) Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach unormowań 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.) i wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

12) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących przypadkach: 



16 

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

b) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w 

umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który 

następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia, 

c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 

obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 

umowy do nowego stanu prawnego, 

d) wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 

e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy. 

13) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm). 

14) Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

15) Niniejsza Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

16) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i 

skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenie oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 

określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. 
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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. 

6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna Sp. z 
o.o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek, adres e-mail 

gospodarkakomunalna@wp.pl , tel. 89592048 kontakt z osobą pełniącą funkcję 
Inspektora Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
gospodarkakomunalna@wp.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Dostawa nowego ciągnika rolniczego 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. 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 
2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4. 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; 

5. 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;   

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

7. 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;   

mailto:zuk@barczewo.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

8. 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. 

1)Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym jest mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

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

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
 2) 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 do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku gdy wniesienie żądania, o którym jest mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępni tych 

danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 rozporządzenia 2016/679. 
 

 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz oferty, 

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 

5. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

6. Wymagania techniczno-jakościowe ciągnika 

7. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


