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ROZDZIAŁ 1. 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
 w Ciechanowie

ul. Niechodzka 2A
06-400 Ciechanów

Numer telefonu: (23) 672 55 31

e-mail: rzsw_ciechanow@wp.pl

strona internetowa www.grudusk.com

NIP: 5660007672

REGON: 000763778

ROZDZIAŁ 2. 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego . 
2. Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t. j.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Pzp.
4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z  dnia 26 lipca  2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu
złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości  zamówień
publicznych (Dz. U. Poz. 2453),

4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie kwot wartości
zamówień  oraz  konkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. poz. 2450 ),

5) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128).

ROZDZIAŁ 3. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa ciągnika  rolniczego.  Zakup realizowany jest  ze  środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacje typu "Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
w  środki  zapobiegawcze,  których  celem  jest  ograniczenie  skutków  prawdopodobnych  klęsk
żywiołowych,  niekorzystnych  zjawisk  klimatycznych  i  katastrof"  objętego  Programem  Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . 

2.  Ciągnik musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2019 lub 2020), nieużywany, gotowy do rejestracji,
spełniający wymogi polskich przepisów ruchu drogowego.
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3. Ciągnik  musi spełniać niżej określone wymagania:
I. Silnik

• Wysokoprężny o mocy w przedziale 112 - 117 KM,
• 4-cylindrowy turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający najnowsze normy emisji spalin,

II. Napęd
• Przekładnia liczby biegów przód/tył min. 30/30, w pełni synchronizowana (wyższa liczba biegów

zostanie oceniona zgodnie z zapisami Rozdziału 15 pkt 4), 
• Bieg pełzający,
• Rewers sterowany elektrohydraulicznie,
• Zatrzymywanie ciągnika bez użycia pedału sprzęgła samym hamulcem nożnym,
• Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie z możliwością załączania i wyłączania przedniego 

napędu,
• Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego,
• Sprzęgło wielotarczowe mokre,
• Stała przednia oś ze wspomaganiem,
• Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła.

III. Układ hamulcowy
• hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie,
• hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
• Układ hamulcowy do przyczep pneumatyczny.

IV. Układ hydrauliczny
• Minimum trzy pary gniazd hydrauliki zewnętrznej montowane fabrycznie,
• Tylny TUZ o udźwigu min. 4100 kg kategorii II (większy udźwig zostanie oceniony zgodnie z 

zapisami Rozdziału 15 pkt 4), wspomagany dwoma siłownikami,
• Przedni TUZ o udźwigu min. 1800 kg kategorii II, siłowniki dwustronnego działania, łącznik 

górny oraz kule, amortyzacja TUZ, obciążnik 800 – 900 kg,
• Wydajność pompy do obsługi gniazd hydrauliki zewnętrznej min. 55 l/min,
• Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego,
• Sterowanie zewnętrzne tylnego TUZ na lewym lub prawym błotniku, podnośnik tylny sterowany

elektrycznie.
V. WOM

• Tylny WOM,
• Cztery prędkości tylnego WOM 540/540Eco/1000/1000Eco

VI. Kabina
• Dwudrzwiowa, uchylne szyby - tylna,
• Radio,
• Na dachu kabiny dwie lampy sygnalizacyjne błyskowe - kolor pomarańczowy(kogut),
• Minimum cztery przednie i cztery tylne światła robocze,
• Fotel kierowcy amortyzowany, z regulacją i pasami bezpieczeństwa,
• Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa z homologacją, rejestracja ciągnika na 2 osoby,
• Klimatyzacja,
• Tylna wycieraczka ze spryskiwaczem,
• Teleskopowe lusterka.

VII. Pozostałe parametry
• Koła - felga pełna spawana plus obciążniki osi tył min. 180 kg na koło,
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• Rozmiar opon przód i tył – dopasowany do parametrów technicznych i masy ciągnika,
• Prędkość jazdy  40 km/h,
• Zbiornik paliwa – min. 100  litrów (większy zbiornik paliwa zostanie oceniony zgodnie z zapisami

Rozdziału 15 pkt 4),
• Pionowa rura układu wydechowego przy narożniku kabiny,
• Zaczep górny i dolny tylny,
• Wyłącznik prądu,
• Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka,
• Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach,

VIII. DOSTARCZONY CIĄGNIK MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 
• Świadectwo homologacji na terenie RP,
• Fabryczną  instrukcję  obsługi  ciągnika  w  języku  polskim  wraz  ze  wszystkim  dokumentami

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego wraz katalogiem części
zamiennych,

• Inne  niezbędne  dokumenty  umożliwiające  rejestrację  oraz  dokumentację  potwierdzającą
dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.,

• Dokument  określający  warunki  serwisowania  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego,  książkę
gwarancyjną  wraz z instrukcjami BHP,

• Co  najmniej  dwa  komplety  kluczyków  do  kabiny  ciągnika  lub  w  liczbie  dostarczonej  przez
producenta.

IX. Warunki pozostałe
• Oferowany  przez  Wykonawcę  pojazd  powinien  być  w  pełni  sprawny  i  spełniać  wymagania

techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
• Wykonawca dostarczy pojazd wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany

do przewidzianej przez producenta minimalnej pojemności zbiornika pojazdu.
• Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji  na  dostarczony  ciągnik  na  okres  12  miesięcy

liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
• W  okresie  gwarancji  wszystkie  koszty  naprawy  w  tym  dojazd,  koszt  materiałów  i  części

zamiennych,  za  wyjątkiem materiałów i  części  eksploatacyjnych podlegających naturalnemu
zużyciu - ponosi Wykonawca.

• Wykonawca  powinien  zapewnić  autoryzowany  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny.  Serwis
powinien znajdować na terenie Polski w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego.

• Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu
zgłoszenia awarii do 48 godzin,

• wykonanie  obowiązków  z  tytułu  gwarancji  odbywać  się  będzie  transportem  i  na  koszt
Wykonawcy,

• wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które ujawniły się
w okresie gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych,

• wykonawca  zapewnia  jeden  (pierwszy)  bezpłatny  przegląd  okresowe  w  okresie  gwarancji
w miejscu garażowania ciągnika, serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez autoryzowanych
serwisantów nadzorowany bezpośrednio przez Wykonawcę;

• Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt  do miejsca wskazanego przez
zamawiającego

• Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia,  przedmiotem  zamówienia,  istotnymi  postanowieniami  umowy,  jak  również
uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.
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• Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz zakup części do zaoferowanego sprzętu przez 
okres co najmniej 10 lat.

• Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi 
sprzętu dla 2 pracowników obsługujących w/w sprzęt w siedzibie właściwej dla Zamawiającego 
i w  uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 5 dni od dostarczenia sprzętu. Szkolenie 
obejmie min. 8 godzin praktycznej obsługi w terenie na każdym z elementów współpracujących 
z ciągnikiem.

X. Wymagania stawiane wykonawcy:
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
• Określenie  przez  wykonawcę  telefonów  kontaktowych  i  numerów  fax.  oraz  innych  ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za szkody wyrządzone przez Wykonawcę (w tym

również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
• Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania

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

• Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - 16700000-2  - ciągniki.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 4. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia –  do dnia 31.03.2020 roku. 

ROZDZIAŁ 5. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7.

ROZDZIAŁ 6. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Określenie  warunków  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  oraz  środków  dowodowych
wymaganych od Wykonawców postępowaniu:
1) warunek  dotyczący kompetencji  lub  uprawnień -  Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego

warunku;
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2) warunek  dotyczący  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  -  Zamawiający  nie  stawia
szczegółowego warunku;

3) warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  Zamawiający  uzna  warunek  za
spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem był ciągnik rolniczy - każda dostawa
o wartości brutto co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 
1) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

w  odniesieniu  do  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. 

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  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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

4) W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.

5) 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.

6) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,  podmiotu
udostępniającego,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu

zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
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zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) 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 –
załącznik nr 2 do SIWZ.

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.

ROZDZIAŁ 7. 
PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał

braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1468 i 1495) 

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

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

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

5) wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził
zamawiającego w błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega wykluczeniu,  spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić
wymaganych dokumentów;

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

7) wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na czynności  zamawiającego
lub  pozyskać  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia;

8) wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
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lub  którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o  zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy z  dnia  28  października  2002  r.
o odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary
(Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);

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

12) wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy z  dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Na  podst.  art.  24  ust.  5  pkt  1,  2,  4  oraz  8 z  postępowania  Zamawiający  wykluczy  również
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 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 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z  zamawiającym,  o  którym mowa w art.  3  ust.  1  pkt  1-4,  co doprowadziło  do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) 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,  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.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. a-c, jeżeli
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nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 1 ppkt 2 lit. d i ppkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została

skazana za przestępstwo wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. d,
b) w pkt 1 ppkt 4,

jeżeli  nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  odpowiednio  uprawomocnienia  się  wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 7 i 9 lub pkt 2 ppkt 2 i 3, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku,  o  którym mowa w pkt  1  ppkt  10,  jeżeli  nie  upłynął  okres,  na  jaki  został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 11, jeżeli  nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 ppkt 2 i 3 oraz 5-9 lub pkt 3, 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.

5. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  zamawiający,  uwzględniając  wagę  i  szczególne
okoliczności  czynu  wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody  przedstawione  na  podstawie
pkt 4.

6. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia  temu  wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że  jego  udział  w  przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole
sposób zapewnienia konkurencji.

7. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  informacji
z  otwarcia  ofert,  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 ppkt 12. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający  może  wykluczyć  wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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ROZDZIAŁ 8. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, INNE DOKUMENTY

1. Na podst. art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp  do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie dotyczące:

1) spełniania warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 2 do SIWZ,
2) braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Informacje  zawarte  w w/w oświadczeniach  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenia, składa
każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

4. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu
Zamawiający  żąda  oświadczenia Wykonawcy o przynależności  albo  braku przynależności  do tej
samej  grupy  kapitałowej.  Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie
internetowej  informacji  (załącznik  nr  7  do  SIWZ), o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp
(informacja  z  otwarcia  ofert),  przekazuje  zamawiającemu  ww.  oświadczenie.  Wraz  ze  złożeniem
oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w celu  wykazania  braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w rozdz. 8 pkt 1 ppkt. 1 i  2 niniejszej SIWZ.

6. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz.  8 pkt  1 ppkt 1 i   2
niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  czy  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów: 

1) potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 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 (załącznik
nr 8 do SIWZ);
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2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, tj.:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

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

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

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 6 do SIWZ).

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 8 pkt 8 ppkt 2 (potwierdzających brak podstaw
wykluczenia): 
1) lit.  a i  b -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem
podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  albo  że  zawarł
porozumienie  z  właściwym organem w sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub wstrzymanie  w całości  wykonania
decyzji;  dokumenty  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert.

10. 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 9 ppkt 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której  dokument
miał  dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,  administracyjnym albo
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

11. 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.

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli: 
1) Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. 8 SIWZ

w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych
i  bezpłatnych baz danych;  w takim przypadku Zamawiający pobiera  samodzielnie  z  tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
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2) Wykonawca  wskaże  oświadczenia  lub  dokumenty,  o  których  mowa  w  rozdz.  8  SIWZ,  które
znajdują  się  w  posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczenia  lub  dokumenty
przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw  wykluczenia,  korzysta  z  posiadanych  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  ile  są  one
aktualne. 

13. Inne dokumenty,   stanowiące integralną część oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 
2) zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy -  załącznik nr 4 do SIWZ,
3) pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), 
4) Wykonawca,  o  którym  mowa  w  art.  22a,  polegający  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ,

5) Zamawiający, może zażądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w w rozdziale 8 pkt 8 ppkt 2 lit. a – c,

6) Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów  wymienionych
w rozdziale 8 pkt 8 ppkt 2 lit. a - c, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ 9. 
INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  w  jeden  z  następujących
sposobów:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), 

2) osobiście, 
3) za pośrednictwem posłańca, 
4) faksem.

2. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje  za  pośrednictwem  faksu,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony  niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
za pośrednictwem faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu.

3. Dokumenty,  które  Wykonawcy  uzupełniają  lub  wyjaśniają  na  wezwania  Zamawiającego,  mające
potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  brak  podstaw  do  wykluczenia,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem”.

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później  niż  na  dwa  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek
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o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie
terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt  4,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,
Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez  rozpoznania.  Przedłużenie
terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym  przekazał
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania.  Informacja  ta
umieszczona zostanie na stronie internetowej, na której umieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 
9. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający uprawnia:  

1) Pana Włodzimierza Humięckiego. 

ROZDZIAŁ 10. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 11. 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. 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 niż 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ 12. 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Na ofertę składają się:

2) formularz oferty,
3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ, w szczególności w rozdziale 8.

2. Ofertę  składa  się  w jednym egzemplarzu.  Każdy  Wykonawca  może złożyć  jedną,  jednoznacznie
opisaną ofertę  i zaproponować jedną cenę, której nie może zmienić.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Dokumenty składające się na ofertę są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność

z oryginałem”.
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), składane są
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w oryginale lub lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem.
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  lub  oświadczeń,  które
każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii  dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

9. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 6, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  wymienionym  w  pkt  6
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru
wymagane  jest  załączenie  do  oferty  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  uprawnienia
składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego (np. pełnomocnictwo).

12. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie
propozycję  co  do formy wymaganych dokumentów.  Dopuszcza  się  przedstawienie  wymaganych
załączników w formie własnej zaproponowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, że dokumenty
będą  zawierać  wszystkie  żądane  przez  Zamawiającego  informacje  zawarte  w  załącznikach
i  niniejszej  specyfikacji  oraz  będą  podpisane  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

13. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

14. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
15. Poprawki  w  ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby  (osób)

podpisującej ofertę.
16. Ofertę  należy  zszyć,  zbindować,  oprawić  lub  w  inny  sposób  zabezpieczyć  przed  możliwością

dekompletacji zawartości. 
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
18. Ofertę  w  formie  pisemnej  należy  złożyć  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie/opakowaniu,

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu  otwarcia  ofert.  Koperta/opakowanie  zawierające  ofertę  winno  być  zaadresowane  do
Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym
adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć)

OFERTA - w przetargu nieograniczonym pn.: 
"Dostawa ciągnika rolniczego "

– nie otwierać przed 27.01.2020 r. godz. 10.00
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19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

20. Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  8  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  oferty  składane
w postępowaniu   o   zamówienie  publiczne   są  jawne  i   podlegają   udostępnieniu   od  chwili
ich  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  U.  z  2019  r.,
poz.  1014 t.  j.),  jeśli  Wykonawca w terminie składania ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być
udostępniane  i  jednocześnie  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa. 

21. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były przez
Wykonawcę   złożone   w   oddzielnej   wewnętrznej   kopercie   z   oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.  

22. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu ustawy
o   zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  i skutkować  będzie
zgodnie ich odtajnieniem.  

23. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w  trybie
art.  90  ustawy Pzp,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody  stanowić  będą tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe  zastrzeżenie
zamawiający   uzna   za   skuteczne  wyłącznie  w  sytuacji  kiedy  wykonawca  oprócz  samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

24. Wykonawca   może   wprowadzić   zmiany,   poprawki,   modyfikacje   i   uzupełnienia do złożonej
oferty  pod  warunkiem, że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie  o  wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich  samych  zasad,  jak  składana  oferta  tj.  w  kopercie  odpowiednio   oznakowanej  napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną  otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania  zmian,  zostaną
dołączone do oferty.  

25. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania  poprzez
złożenie  pisemnego  powiadomienia,   według  tych  samych  zasad jak  wprowadzanie  zmian
i  poprawek  z  napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty oznakowane  w  ten  sposób  będą
otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności  ze  złożonymi  ofertami.  Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

26. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać  ofertę. Zarówno
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

27. Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  lub  wprowadzić  zmian  w  jej  treści  po  upływie  terminu
składania ofert.

28. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
29. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs  publikowany przez Narodowy Bank  Polski z  dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

30. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące  treści
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zapisów  w  SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z  Zamawiającym  przed terminem  składania  ofert
w  trybie   przewidzianym  w  rozdziale  8   niniejszej   SIWZ.  Przepisy   ustawy  nie   przewidują
negocjacji   warunków  udzielenia   zamówienia,   w  tym zapisów projektu umowy,  po terminie
otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 13. 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy przesłać/składać do 27.01.2020 r. do godz. 09.45,  na adres:                                 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie
ul. Niechodzka 2A

06-400 Ciechanów, Sekretariat.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i  godzina wpływu

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Otwarcie  złożonych ofert nastąpi  w dniu 27.01.2020 r.  o  godz.  10.00  w Rejonowym Związku

Spółek Wodnych, ul. Niechodzka 2A, 06-400 Ciechanów, Sekretariat.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  podana  zostanie  kwota,  jaką  Zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych

w ofertach.

ROZDZIAŁ 14. 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena musi być wyliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - formularz oferty.
2. Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 t.j.).
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez  Zamawiającego. 
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Zamówienie w całości finansowane będzie ze środków publicznych.
6. Cena  oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 pomija się
a końcówki  0,5 i  powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się
o jednostkę). 

7. Podana  w  ofercie  cena  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  określone
w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie
w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
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wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się  o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych rozwiązań technicznych,  wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania  zamówienia  dostępnych dla  wykonawcy,  oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  z  2018  r.,
poz. 2177); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  o których mowa w ust. 1, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  zaktualizowanej
z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu  postępowania,  w  szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1.

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy,  który nie udzielił  wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 
9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, określonego zgodnie z § 4 pkt 3 i 4, w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –

5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
-  jeżeli  zmiany  określone  w  pkt.  1,  2  i  3  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę.

10. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
11. Zamówienie w całości finansowane będzie ze środków publicznych.
12. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie  dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów  i  importu  towarów  oraz  importu  usług,  w  celu
dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysów ofertowych. Wszystkie błędy
ujawnione w SIWZ, w Specyfikacjach  Technicznych, przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych
wykonawca winien zgłosić  zamawiającemu przed terminem składania ofert. 
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ROZDZIAŁ 15.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ       
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i  przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:
1) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami  Zamawiającego,
2) z  liczby  i  treści  złożonych  dokumentów  wynika,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  formalne

określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

3. Stosowanie  matematycznych obliczeń  przy  ocenie  ofert,  będzie  stanowiło   podstawową zasadę
oceny ofert, które: 
1) oceniane  będą  w  odniesieniu  do  najkorzystniejszych  warunków  w  zakresie  ustalonego

kryterium, 
2) za  parametry  najkorzystniejsze  w  kryterium  oferta  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów

ustaloną  w  poniższym  opisie,  a  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  do  parametru
najkorzystniejszego,

3) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Lp. Kryterium

Znaczenie
(waga)

kryterium

Maksymalna liczba
punktów, którą można
otrzymać w kryterium

1 Najniższa cena 60 % 60,00

2 Lokalizacja autoryzowanego serwisu 10% 10,00

3 Parametry techniczne (tj. udźwig tylnego TUZ, liczba biegów, pojemność
zbiornika paliwa)

30 % 30,00

Przyjmuje się , że 1 % = 1 pkt
Łączna maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać oferta wynosi 100.

Formuła oceny ofert : suma punktów otrzymanych w każdym z kryteriów, liczona według poniższego wzoru
Wof = Wc + Wl + Wp

gdzie:
Wof - liczba punktów otrzymanych przez ofertę
Wc   - wartość oferty w kryterium „Najniższa cena”
Wl    - wartość oferty w kryterium "Lokalizacja autoryzowanego serwisu"
Wb   - wartość oferty w kryterium „Parametry techniczne”

1) KRYTERIUM - NAJNIŻSZA CENA (Wc)

                      Cn
          Wc   = --------   x 100  x 60% = suma punktów
                      Cof
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  gdzie :
Wc  - wartość oferty, w kryterium Najniższa cena
Cn  - najniższa oferowana cena brutto, spośród ofert nieodrzuconych 
Cof  - cena  brutto  badanej  oferty 

2) LOKALIZACJA AUTORYZOWANEGO SERWISU(Wl) 

Punkty  w  tym  kryterium  zostaną  przyznane,  za  lokalizację  najbliższego  autoryzowanego  serwisu
producenta*  ciągnika  stanowiącego  przedmiot  oferty  w  stosunku  do  siedziby  Zamawiającego  przy
ul. Niechodzkiej 2A w Ciechanowie. 
*Przez pojęcie "autoryzowany serwis" należy rozumieć - uprawniony do dokonywania napraw w imieniu
producenta danego sprzętu.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w sposób następujący:

Lokalizacja autoryzowanego serwisu Liczba punktów

serwis 100 km od siedziby Zamawiającego
(maksymalna odległość dopuszczona przez Zamawiającego)

0,00

serwis od 99 km - do 50 km od siedziby Zamawiającego 3,00

serwis od 49 km - do 25 km od siedziby Zamawiającego 6,00

serwis poniżej 25 km od siedziby Zamawiającego 10,00
Kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  podanej  przez  Wykonawcę  w  formularzu  oferty
odległości autoryzowanego serwisu od siedziby Zamawiającego. Wykonawca musi jednocześnie podać
dokładny adres serwisu.  Przy niepełnych kilometrach Zamawiający zaokrągli kilometry w górę.
Jednocześnie  w  przypadku  wątpliwości  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość,  podjęcia  działań
zmierzających do ustalenia:

 faktycznej odległości w oparciu o wskazania nawigacji samochodowej (trasa samochodowa);
 czy we wskazanym miejscu faktycznie funkcjonuje autoryzowany serwis (np. wizja lokalna).

W przypadku nie wypełnienia formularza oferty stosownej rubryki, Zamawiający uzna, że Wykonawca
posiada autoryzowany serwis w odległości równej lub większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
W takiej sytuacji Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 punktów.

3) Wybrane parametry techniczne (Wt)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami;

a) liczba biegów – punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba biegów Liczba punktów

30/30 (minimalne wymagania) 0,00

36/36 5,00

40/40 i więcej 10,00
Punkty  w  tym  kryterium  zostaną  przyznane  na  podstawie  danych  podanych  przez  Wykonawcę
w formularzu oferty. W przypadku nie wypełnienia stosownej rubryki w formularzu oferty, Zamawiający
uzna,  że  ciągnik  spełnia  minimalne  żądane  wymagania.  W  takiej  sytuacji  oferta  Wykonawcy
w niniejszym kryterium otrzyma 0 punktów. Jeżeli wykonawca wskaże liczbę biegów niższą od 36/36
(np.32/32) otrzyma 0,00 punktów, niższą od 40/40 (np. 38/38) otrzyma 5,00 punktów.
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b) udźwig tylnego TUZ – punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Udźwig tylnego TUZ w kilogramach Liczba punktów

4100 (minimalne wymagania) 0,00

4101 - 4600 3,00

4601 -  5100 6,00

5101 i powyżej 10,00
Punkty  w  tym  kryterium  zostaną  przyznane  na  podstawie  danych  podanych  przez  Wykonawcę
w formularzu oferty. W przypadku nie wypełnienia stosownej rubryki w formularzu oferty, Zamawiający
uzna,  że  ciągnik  spełnia  minimalne  żądane  wymagania.  W  takiej  sytuacji  oferta  Wykonawcy
w niniejszym kryterium otrzyma 0 punktów. Niepełne kilogramy Zamawiający zaokrągli w dół.

c) pojemność zbiornika na paliwo – punktowana będzie zgodnie z poniższą tabelą:

Pojemność zbiornika na paliwo w litrach Liczba punktów

100 (minimalne wymagania) 0,00

101 - 120 3,00

121- 140 6,00

powyżej 140 10,00
Punkty  w  tym  kryterium  zostaną  przyznane  na  podstawie  danych  podanych  przez  Wykonawcę
w formularzu oferty. W przypadku nie wypełnienia stosownej rubryki w formularzu oferty, Zamawiający
uzna,  że  ciągnik  spełnia  minimalne  żądane  wymagania.  W  takiej  sytuacji  oferta  Wykonawcy
w niniejszym kryterium otrzyma 0 punktów.

5. Wartości liczbowe w każdym momencie obliczeń będą brane pod uwagę do drugiego miejsca po
przecinku, bez stosowania zaokrągleń.  Z uwagi na wzór formuły oceny ofert Zamawiający w druku
„Formularz oferty” nie dopuszcza żadnej wariantowości, w szczególności rozbijania poszczególnych
pozycji w nim zawartych na części składowe.

6. Przy  wyborze  oferty  za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  liczbę
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryteriach otrzyma najwyższą
liczbę  punktów.  Pozostałym  ofertom  spełniającym  wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza)  liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.

8. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

9. Realizacja  zamówienia  zostanie  powierzona  Wykonawcy,  którego  oferta  uzyska  najwyższą  liczbę
punktów (zostanie oceniona jako najkorzystniejsza), po zbadaniu czy Wykonawca ten nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą podlega wykluczeniu lub nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy tego Wykonawcę a ofertę jego uzna za
odrzuconą. 

11. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  10,  Zamawiający  dokona  ponownej  oceny  ofert
niepodlegających  odrzuceniu  (z  wyłączeniem  oferty  Wykonawcy  wykluczonego),  zgodnie
z postanowieniami ust. 5 - 11 niniejszego rozdziału.
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12. Jeżeli  wybór  oferty  najkorzystniejszej  jest  niemożliwy  z  uwagi  na  to,  że   dwie  lub  więcej  ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

ROZDZIAŁ 16. 
INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY        
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,  którą Zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności,  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub

wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  wcześniej
przewidzieć,

5) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia   publicznego.

2. Zamawiający  przewiduje  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku
nieprzyznania  środków,  które  miały  być  przeznaczone  na  sfinansowanie  całości  lub  części
zamówienia. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi  równocześnie
wszystkich Wykonawców – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  którzy:

1) ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  –  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed
upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  nie  podlegające  odrzuceniu,  przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.

4. W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  na  wniosek
Wykonawcy,  który  ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi   o  wszczęciu  kolejnego
postępowania,  które  dotyczy  tego  samego  przedmiotu  zamówienia  lub  obejmuje  ten  sam
przedmiot zamówienia.

5. Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

6. Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą  ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

7. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli  oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,
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a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 7
ppkt  2,  zawierać  będzie  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione  przez
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

9. Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 7 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej.
10. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 7, jeżeli ich ujawnienie byłoby

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
11. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183  ustawy

Pzp (w przypadku wniesienia  odwołania),  w terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od dnia  przesłania
zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przy  użyciu
środków komunikacji  elektronicznej  (w tym faks),  albo 10 dni  –  jeżeli  zostało  przesłane w inny
sposób.

12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w rozdziale 19 pkt 8 , jeżeli:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

13.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
14.Jeżeli  Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający Zamawiający zbada czy nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

ROZDZIAŁ 17. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 18. 
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY

1. Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie  z  uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy
w przypadku:

1) zmiany  terminu  wykonania  dostawy,  której  konieczność  zaistniała  wskutek  okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty

podatku VAT.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.
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ROZDZIAŁ 19. 
KONSORCJA, PODWYKONAWCY, GRUPY KAPITAŁOWE

1. Konsorcja:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeśli  oferta  wspólna  złożona  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców  zostanie  wyłoniona

w  prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza,  przed  podpisaniem  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  zażąda  w  wyznaczonym  terminie  złożenia  umowy
regulującej  współpracę  tych Wykonawców,  podpisanej  przez  wszystkich  partnerów,  przy  czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3) W przypadku konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika
konsorcjum  do  reprezentowania  go  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie
oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

4) W  przypadku  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału,  o  których  mowa
w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży
co  najmniej  jeden  uczestnik  oferty  wspólnej  lub  gdy  z  dokumentów  złożonych  przez  tych
Wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  oświadczenie o którym
mowa  w  art.  25  a  ustawy  Pzp,  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6) Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy.

7) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielnie  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej
Wykonawców (konsorcjum),  warunki  udziału  w postępowaniu musi  spełnić  co najmniej  jeden
uczestnik konsorcjum (doświadczenie) lub wszyscy łącznie (pozostałe warunki).

3. Podwykonawcy:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Na żądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  podwykonawcach  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp.

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawia
oświadczenie,  o którym mowa w art.  25a ust.  1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

5) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6) Zapisy punktów  4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
7) Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
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3. Grupy kapitałowe:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp,  przekazuje  zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  lub  braku
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  Pzp.
Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie  z  art.  4  pkt  14  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów
(Dz. U. 2019 r., poz.  poz. 369, 1571 i 1667 ) pod pojęciem grupa kapitałowa - rozumie się wszystkich
przedsiębiorców,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  przez  jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Ilekroć w ww. ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy  -  rozumie  się  przez  to  przedsiębiorcę  w  rozumieniu przepisów o  swobodzie

działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje  zdolność  prawną,  organizującą  lub  świadczącą  usługi  o  charakterze
użyteczności  publicznej,  które  nie  są  działalnością  gospodarczą   w  rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę  fizyczną,  która  posiada  kontrolę,  w  rozumieniu  pkt  4,  nad  co  najmniej  jednym
przedsiębiorcą,  choćby  nie  prowadziła  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli
koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek  przedsiębiorców w rozumieniu  pkt  2  -  na  potrzeby  przepisów dotyczących  praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

e) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;

2) przedsiębiorcy  dominującym  -  rozumie  się  przez  to  przedsiębiorcę,  który  posiada  kontrolę,
w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;

3) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania
przez  przedsiębiorcę  uprawnień,  które  osobno  albo  łącznie,  przy  uwzględnieniu  wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie  do  powoływania  lub  odwoływania  większości  członków  zarządu  lub  rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień
z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej  stanowią  więcej  niż  połowę członków zarządu
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie  bezpośrednio  lub pośrednio  większością  głosów w spółce  osobowej  zależnej
albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa  przewidująca  zarządzanie  innym  przedsiębiorcą  (przedsiębiorcą  zależnym)  lub
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przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
4) porozumieniach - rozumie się przez to:

a) umowy zawierane między przedsiębiorcami,  między związkami przedsiębiorców oraz między
przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,

b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich
związki,

c) chwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;
5) porozumieniach  dystrybucyjnych  -  rozumie  się  przez  to  porozumienia  zawierane  między

przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów
dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży;

6) towarach -  rozumie się przez to rzeczy,  jak również energię,  papiery wartościowe i  inne prawa
majątkowe, usługi, a także roboty budowlane;

7) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje
i narzuty do cen;

8) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie,
cenę oraz  właściwości,  w  tym jakość,  są  uznawane  przez  ich  nabywców za  substytuty  oraz  są
oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu
do rynku,  preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i  koszty  transportu,  panują zbliżone
warunki konkurencji;

9) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie
skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym
zakresie  niezależnie  od  konkurentów,  kontrahentów  oraz  konsumentów;  domniemywa  się,
że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %;

10) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać
albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym;

11) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);

12) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich związków
organizacje  społeczne,  do  których  zadań statutowych  należy  ochrona  interesów konsumentów;
organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, o ile
dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ 20. 
POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY  W  TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp,  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.  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 ustawy Pzp.

2. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. 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.

5. Odwołanie wnosi  się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  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.

6. 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 (w tym faks).

7. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy  Pzp,  na  które  nie  przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji
Zamawiający  powtarza  czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Terminy wniesienia odwołania - odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o  czynności  Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  -  jeżeli  zostały  przesłane
w sposób określony w pkt 6 albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych  warunków zamówienia na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ 21. 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Protokół  wraz  z  załącznikami jest  jawny.  Załączniki  do protokołu udostępnia  się  po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od  chwili  ich  otwarcia,  oferty  wstępne  od  dnia  zaproszenia  do  składania  ofert,  a  wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci  papierowej,  jeżeli  z  przyczyn

technicznych  znacząco  utrudnione  jest  udostępnienie  tych  dokumentów  przy  użyciu  środków
komunikacji  elektronicznej,  w  szczególności  z  uwagi  na  ilość  żądanych  do  udostępnienia
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
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5. Bez  zgody  zamawiającego  wnioskodawca  w  trakcie  wglądu  do  protokołu  lub  załączników,
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający  udostępnia  wnioskodawcy  protokół  lub  załączniki  niezwłocznie.  W  wyjątkowych
przypadkach,  w  szczególności  związanych  z  zapewnieniem  sprawnego  toku  prac  dotyczących
badania i  oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie
do  udziału  w  postępowaniu  w  terminie  przez  siebie  wyznaczonym,  nie  później  jednak
niż  odpowiednio w dniu  przekazania informacji  o wyborze najkorzystniejszej  oferty lub w dniu
przekazania  informacji  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
i  otrzymanych  ocenach  spełniania  tych  warunków  albo  w  dniu  przekazania  informacji
o unieważnieniu postępowania.

ROZDZIAŁ 22. 
POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Zmiana SIWZ
1) 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.

2) 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 informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informacja ta zamieszczona zostanie na
stronie internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3) Wszelkie  prawa  i  zobowiązania  Wykonawcy  wynikające  z  wcześniej  ustalonych  terminów  będą
podlegały nowemu terminowi.

2.Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

1) Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  może  wezwać  Wykonawcę,  którego  oferta  została
najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych
na dzień  złożenia  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o  których  mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

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

3) Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie  podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania,  że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już  aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń
lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych
dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
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wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia
wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie
postępowania.

5) Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw albo  złożył  wadliwe  pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6) Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1.

7) 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.

8) Zamawiający  korzysta  z  internetowego repozytorium  zaświadczeń  e-Certis  oraz  wymaga  przede
wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym
repozytorium.

3. Odrzucenie oferty

Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.

87 ust. 2 pkt 3;
3) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) 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;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania

ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający

żądał wniesienia wadium;
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,

w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy
z  dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu  kryzysowym  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1398),  a  tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość warunków określonych dla przedmiotu  zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
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3) Ustalenia  dotyczące  wykonywania  zamówienia  uzgadniane  będą  przez  Zamawiającego
z przedstawicielem Wykonawcy.

4) Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i  numerów faksu, adresów e-
mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.
7) W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy  Prawo zamówień

publicznych i przepisy ustawy Kodeks cywilny.

ROZDZIAŁ 23.
Informacja udzielana na podst. art. 12 ust. 1  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 Dz.U.UE.L.2016.119.1 (INFORMACJA RODO)

W związku  z  obowiązywaniem od  dnia  25  maja  2018  r.  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  Dz.U.UE.L.2016.119.1,  na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2   ww.  Rozporządzenia
uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Niechodzka 2A,

06-400 Ciechanów; dane kontaktowe: numer telefonu 23 672 55 31 w godzinach pracy RZSW,
adres  e-mail: rzsw_ciechanow@wp.pl  .  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych,  Panią Jolantą Mączewską, pod adresem mailowym: rzsw_ciechanow@wp.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.  8  oraz art.  96 ust.  3  ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;  

5. 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;

6. 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;  

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

8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
3) 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 ; 
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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. 
10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  zostaną  przekazane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 24.
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STANOWIĄCE JEJ INTEGRALNĄ :

1. Formularz oferty,
2. Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  dotyczące  spełniania  warunków  udziału

w postępowaniu,
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia,
4. Wzór umowy,
5. Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  potrzeby

realizacji zamówienia,
6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienia publiczne,
7. Oświadczenie Wykonawcy  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy

kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
8. Wykaz  dostaw  wykonanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

A. Dane dotyczące Zamawiającego:

Rejonowy Związek Spółek  Wodnych w Ciechanowie
ul. Niechodzka 2A
06-400 Ciechanów

B. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres siedziby 

Adres do korespondencji

Nr telefonu i fax-u tel. fax

E-mail

NIP i REGON NIP REGON

podstawa prawna działania (KRS, 
CEiDG, inne)

Imię i nazwisko, nr telefonu, e - mail
osoby wyznaczonej do kontaktów

Pan/Pani ...................................................................................................
tel. ............................................ e-mail: ...................................................

Imię i nazwisko, stanowisko/funkcja 
osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy i 
podpisania umowy

Pan/Pani .................................................................................................

stanowisko/funkcja ...............................................................................

Podpis  osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy

C. Zobowiązanie Wykonawcy

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  publicznym  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na .............................. -   składamy niniejszą  ofertę.  Zobowiązujemy się  wykonać
zamówienie za cenę ryczałtową:

Cena netto
............................................... zł

słownie: ...........................................................................................złotych

Podatek VAT     

............ %

............................................... zł

słownie: ...........................................................................................złotych

Cena brutto
............................................... zł

słownie: ...........................................................................................złotych
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1. Autoryzowany serwis oddalony jest od siedziby Zamawiającego o …….... km i będzie realizowany na
potrzeby  niniejszego  zamówienia  pod  adresem:  ………………………………….…………….  przez  podmiot:
………………………………………..

                     (Serwis powinien znajdować nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego) 

2. W ramach zamówienia oferujemy dostawę ciągnika rolniczego o następujących parametrach:
1) MARKA: ………………….……………………...……...
2) MODEL: …………………………………………....……
3) WERSJA: ……………………………………….….....….
4) Rok produkcji …………………………………....……
5) Rozstaw osi ...................................................
6) Długość całkowita .........................................
7) Szerokość całkowita ......................................
8) Wysokość całkowita ......................................
9) Masa całkowita............................................
10) Prześwit ......................................................
11) Udźwig tylnego TUZ w kilogramach ………………………..………..
12) Liczba biegów ………………………………….……..
13) Pojemność zbiornika na paliwo w litrach……………………….

Lp. Dane techniczne
Informacje 
jakie należy

podać w kol. 4

Parametry oferowane przez
Wykonawcę w danym

punkcie
1 2 3 4

I. Silnik
1 Wysokoprężny o mocy w przedziale112-117 KM Tak/Nie, 

podać
□ TAK                □ NIE

Moc: ……………
2 4-cylindrowy turbodoładowany, chłodzony cieczą, 

spełniający najnowsze normy emisji spalin
Tak/Nie, 
podać 

□ TAK                □ NIE
Norma emisji: ………………

3 Pojemność Podać
Pojemność: ……………

II. Napęd
1  Przekładnia liczby biegów przód/tył min. 30/30 w 

pełni synchronizowana, 
Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

liczba biegów ………….
2  Bieg pełzający Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

Ilość ...........
3  Rewers sterowany elektrohydraulicznie Tak/Nie, □ TAK                □ NIE
4  Zatrzymywanie ciągnika bez użycia pedału 

sprzęgła samym hamulcem nożnym
Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

5  Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie z 
możliwością załączania i wyłączania przedniego 
napędu,

Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

6  Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu 
różnicowego,

Tak/Nie □ TAK                □ NIE

7  Sprzęgło wielotarczowe mokre, Tak/Nie □ TAK                □ NIE
8  Stała przednia oś napędzana o wysokiej 

wytrzymałości, ze wspomaganiem,
Tak/Nie □ TAK                □ NIE

9  Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła Tak/Nie □ TAK                □ NIE

III. Układ hamulcowy
1  hamulce tarczowe mokre, sterowane 

hydraulicznie
Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

33



2 • hamulec postojowy mechaniczny, sterowany 
ręcznie

Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

3 • Układ hamulcowy do przyczep pneumatyczny Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

IV. Układ Hydrauliczny
1 Minimum trzy pary gniazd hydrauliki zewnętrznej 

montowane fabrycznie, 
Tak/Nie, 

Podać
□ TAK                □ NIE

Ilość gniazd: ………………
2 Tylny TUZ o udźwigu min. 4100 kg kategorii II, 

wspomagany dwoma silownikami
Tak/Nie, 

Podać
□ TAK                □ NIE

Udźwig: ……………………
3 Przedni TUZ o udźwigu min. 1800 kg kategorii II, 

siłowniki dwustronnego działania, łącznik górny 
oraz kule, amortyzacja TUZ,

Tak/Nie, 
Podać

□ TAK                □ NIE
Udźwig: ……………………

4 Wydajność pompy do obsługi gniazd hydrauliki 
zewnętrznej min. 55 l/min

Tak/Nie, 
Podać

□ TAK                □ NIE
Wydajność: …………………

5 Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego, Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

6 Sterowanie zewnętrzne tylnego TUZ na lewym lub prawym
błotniku, podnośnik tylny sterowany elektrycznie

Tak/Nie, □ TAK                □ NIE

V. WOM
1 Tylny WOM, Tak/Nie □ TAK                □ NIE
2 Cztery prędkości tylnego WOM 540/540Eco/1000/1000Eco Tak/Nie □ TAK                □ NIE

VI. Kabina
1 Dwudrzwiowa, uchylne szyba - tylna Tak/Nie □ TAK                □ NIE

2 Radio Tak/Nie □ TAK                □ NIE
3 Na dachu kabiny dwie lampy sygnalizacyjne 

błyskowe koloru pomarańczowego 
Tak/Nie □ TAK                □ NIE

4 Minimum cztery przednie i cztery tylne światła 
robocze,

Tak/Nie, 
Podać

□ TAK                □ NIE
Ilość świateł: ………………

5 Fotel kierowcy amortyzowany, z regulacją i pasami 
bezpieczeństwa

Tak/Nie □ TAK                □ NIE

6 Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa z 
homologacją, rejestracja ciągnika na 2 osoby

Tak/Nie □ TAK                □ NIE

7 Klimatyzacja, Tak/Nie □ TAK                □ NIE

8 Tylna wycieraczka ze spryskiwaczem, Tak/Nie □ TAK                □ NIE

9 Teleskopowe lusterka szerokokątne. Tak/Nie □ TAK                □ NIE

VII. Pozostałe parametry
1 Koła - felga pełna spawana plus obciążniki osi tył 

min. 180 kg na koło
tak-nie □ TAK                □ NIE

2 Rozmiar opon przód Podać
Podać rozmiar: ……………………

3 Rozmiar opon tył Podać
Podać rozmiar: ……………………

4 Prędkość jazdy 40 km/h, Tak/Nie □ TAK                □ NIE

5 Zbiornik paliwa 
Podać Pojemność: …………………

6 Pionowa rura układu wydechowego przy 
narożniku kabiny,

Tak/Nie □ TAK                □ NIE

7 Zaczep górny i dolny Tak/Nie □ TAK                □ NIE

8 Wyłącznik prądu, Tak/Nie □ TAK                □ NIE

9 Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, Tak/Nie □ TAK                □ NIE
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10 Kolumna kierownicza regulowana w dwóch 
płaszczyznach,

Tak/Nie □ TAK                □ NIE

VIII. Dokumentacja i in. elementy które będą dostarczone Zamawiającemu do odbioru
1 Świadectwo homologacji na terenie RP.

2 Fabryczną  instrukcję  obsługi  ciągnika  w  języku  polskim  wraz  ze  wszystkim  dokumentami
niezbędnymi  do prawidłowej  eksploatacji  pojazdu przez  Zamawiającego  wraz  katalogiem części
zamiennych.

3 Inne  niezbędne  dokumenty  umożliwiające  rejestrację  oraz  dokumentację  potwierdzającą
dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.

4 Dokument  określający  warunki  serwisowania  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego,  książkę
gwarancyjną wraz z instrukcjami BHP.

5 Co najmniej dwa komplety kluczyków do kabiny ciągnika lub w liczbie dostarczonej przez producenta

3. Oświadczamy, że:

1) cena uwzględnia wszelkie koszty związane z  wykonaniem zamówienia zgodnie  z  wymogami

określonymi przez Zamawiającego w SIWZ;

2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i  nie

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń; tym samym zobowiązujemy się do spełnienia zawartych

w niej postanowień;

3) zapoznaliśmy się i akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy;

4) uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

5) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że:

1) niniejsza oferta (niepotrzebne skreślić):

2) nie  zawiera  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  

o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji*/zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na stronach od

….. do …... :*

3) jesteśmy przedsiębiorcą:

 MAŁYM*

 ŚREDNIM*,

 innym (wskazać jakim)..........................................

4) w realizacji przedmiotu zamówienia będą*/nie będą uczestniczyć podwykonawcy: 
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Lp. Firma podwykonawcy (jeśli jest znana)
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom

5) wybór  niniejszej  oferty  będzie*/nie  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego

obowiązku podatkowego:

Lp.

Nazwa (rodzaj)  towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku

5. Wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są

zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

6. Załącznikami  do  niniejszego  Formularza  oferty  są (Wykonawca  powinien  wymienić  wszystkie

załączone dokumenty):

1) …………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………….       

3) ........................................................................     

7. W przypadku składania oferty wspólnej – pełnomocnikiem ustanowiono (pełnomocnictwo                 

     w załączeniu):

1) Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...

2) Stanowisko:        ………………………………………………………………………………

3) Telefon/faks:      ………………………………………………………………………………

Zakres pełnomocnictwa*:

1) do reprezentowania w postępowaniu,

2) do reprezentowania w postępowaniu o zamówienie publiczne i zawarcia umowy.

8. Wadium:

1) w kwocie .........................................   zostało wniesione w dniu ...................

2) w formie .........................................................................................................

9.   W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, deklarujemy wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy   w wysokości  10 %  ceny całkowitej podanej                

w ofercie.

10. Zastrzeżenie Wykonawcy:

     Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. Inne informacje Wykonawcy:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

12.  Oświadczam,  że  wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane  w art.  13  lub  art.  14  RODO

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

13. Oświadczam, że wszystkie strony niniejszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są   

ponumerowane, podpisane, a cała oferta składa się z ……….. stron.

………………………………………..……...

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

 do reprezentowania  Wykonawcy)

…………………………………

   (miejscowość i data)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:

……………………………………….....………

…………………………............................
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………
………(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                                       
pn. …………………………….................................................................................................... (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez ……………………………………………..................................................….
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że  spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ
oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
………………………………………

(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego  w  SIWZ  oraz  ogłoszeniu  o  zamówieniu, polegam  na  zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: 
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie:  ……………………………………………………………………………………  (wskazać  podmiot  i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
               (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………..……...
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 do reprezentowania  Wykonawcy)

…………………………………
   (miejscowość i data)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

………………………….........…………….....

…………………………............................
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………
…………………........................................
...............   (imię,  nazwisko,
stanowisko/podstawa  do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….………......................................................…. (nazwa 
postępowania), prowadzonego przez ………………….........................................................................………. 
(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz    
art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4,8 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………  (podać  pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
…………………………………………
                            (podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……  (podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………..……...
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 do reprezentowania  Wykonawcy)

…………………………………
   (miejscowość i data)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa (wzór)

zawarta w …......................... w ........................................................
pomiędzy
........................................................................................................................................................
a ........................................................................................................................................................

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843 z  późn.  zm.),  zawarta  została  umowa
o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, którym jest:

"Dostawa  ciągnika  rolniczego",  w  zakresie  szczegółowo  określonym  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia w  skład, której  wchodzi  między  innymi  Opis  Przedmiotu  Zamówienia oraz
ofercie  z  dnia........ stanowiącej  załącznik  do  niniejszej  umowy.  Zakup  realizowany  jest  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Rolnego na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  operacje  typu  "Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału  produkcji  rolnej"  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
w  środki  zapobiegawcze,  których  celem  jest  ograniczenie  skutków  prawdopodobnych  klęsk
żywiołowych,  niekorzystnych  zjawisk  klimatycznych  i  katastrof"  objętego  Programem  Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .  

2. Dostarczony  przedmiot  zamówienia  będzie  fabrycznie  nowy,  nieużywany,  gotowy  do  rejestracji,
spełniający wymogi polskich przepisów ruchu drogowego.

3. Wykonawca w ramach realizacji umowy spełni również poniższe wymagania:
1) dostarczy  pojazd  wyposażony  we  wszystkie  płyny  eksploatacyjne  oraz  zatankowany  do

przewidzianej przez producenta minimalnej pojemności zbiornika pojazdu,
2) wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca złoży u Zamawiającego dokumenty ciągnika

niezbędne do jego rejestracji we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia pojazdu,
w szczególności:
a) świadectwo homologacji na terenie RP,
b) fabryczną  instrukcję  obsługi  ciągnika  w  języku  polskim  wraz  ze  wszystkim  dokumentami

niezbędnymi  do  prawidłowej  eksploatacji  pojazdu  przez  Zamawiającego  wraz  katalogiem
części zamiennych,

c) inne  niezbędne  dokumenty  umożliwiające  rejestrację  oraz  dokumentację  potwierdzającą
dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.,

d) dokument  określający  warunki  serwisowania  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego,  książkę
gwarancyjną  wraz z instrukcjami BHP,

e) co najmniej  dwa komplety  kluczyków do kabiny  ciągnika  lub w liczbie  dostarczonej  przez
producenta;

3) zapewni  na  własny koszt  szkolenie  teoretyczne i  praktyczne w zakresie  obsługi  sprzętu dla  2
pracowników  obsługujących  w/w  sprzęt  w  siedzibie  właściwej  dla  Zamawiającego  i  w
uzgodnionym terminie, jednak nie później niż 5 dni od dostarczenia sprzętu. Szkolenie obejmie co
najmniej 8 godzin praktycznej obsługi w terenie.



§ 2
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana do dnia .............................2018 roku.

§ 3
1. O  gotowości  dostarczenia  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  z  co  najmniej

trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Niechodzkiej 2A

w Ciechanowie.
§ 4

1. Za termin dostawy przedmiotu zamówienia uważa się dzień podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń
protokołu odbioru.

2. Odbiór  przedmiotu  zamówienia  zostanie  poprzedzony  jego  przetestowaniem  oraz  sprawdzeniem
poprawności działania przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia wad, Zamawiający może nie dokonać
odbioru przedmiotu zamówienia.

4. Dzień odbioru przedmiotu zamówienia po usunięciu wad jest terminem dostawy.
5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy,

jego uruchomienie i przetestowanie oraz ubezpieczenie na czas dostawy od ryzyka utraty lub uszkodzenia.
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru.
7. Wykrycie  wad,  usterek  lub  niezgodności  towaru  z  warunkami  podanymi  w  ofercie  przetargowej

w trakcie odbioru stanowi podstawę odmowy odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Wykrycie  wad  i  usterek  towaru  po  odbiorze  nie  pozbawia  Zamawiającego  uprawnień  wynikających

z umowy oraz możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
§ 5

1. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  określonego  w  §1,  wynosi  brutto......................zł
(słownie:.................. złotych), w tym netto  ...................... zł i podatek VAT ...% w kwocie .......................
zgodnie z ofertą Wykonawcy  z dnia ...................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
Umowy.

§ 6
1. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego 

odbiór przedmiotu umowy zgodnego z § 1.
2. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem w terminie 30 dni liczonych od

dnia dostarczenia do siedziby  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  na  rachunek bankowy
Wykonawcy  wskazany  na  fakturze  VAT,  z  zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności  „split
payment” (jeżeli dotyczy). 

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  faktury  w  postaci  elektronicznej  poprzez  portal
https://efaktura.gov.pl/  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (D. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.). 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 
ceny na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zbyć na rzecz osób trzecich przysługującej wierzytelności
z tytułu zapłaty ceny.

§ 7
1. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych

bądź  prawnych  oraz  spełnia  warunki  określone  w  przepisach  ustawy  Prawo  o  ruchu  drogowym



i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy a związanych z jego dopuszczeniem do
ruchu.

2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją na okres 12 miesięcy, liczonych od dnia przekazania przedmiotu
zamówienia  przedstawicielowi  Zamawiającego  -  w  trybie  określonym  w  §  4.  Bieg  okresu  gwarancji
rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3. Adres autoryzowanego serwisu..............................

§ 8
1. Gwarancja w okresie obowiązywania będzie obejmować:

1) przeglądy gwarancyjne,
2) serwis techniczny obejmujący usunięcie wad i usterek/naprawy gwarancyjne -

-  wszystkie  przeglądy  i  naprawy  Wykonawca  zobowiązany  jest  odnotować  w  karcie/książce
gwarancyjnej pojazdu. 

2. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za
wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu - ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
4. Maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia

awarii powinien wynieść do 48 godzin.
5. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu, które ujawniły się w okresie

gwarancji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych.
7. Wykonawca  zapewnia  jeden  (pierwszy)  bezpłatny  przegląd  okresowe w okresie  gwarancji  w  miejscu

garażowania  ciągnika,  serwis  gwarancyjny  sprawowany  będzie  przez  autoryzowanych  serwisantów
nadzorowany bezpośrednio przez Wykonawcę.

8. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje bezpośrednio do Wykonawcy lub wskazanego przez Wykonawcę
autoryzowanego serwisu.

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu
rękojmi.

§ 9
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kar  umownych  w   następujących

przypadkach:
a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  jedną  ze  stron  z  powodu  okoliczności,  za  które

odpowiedzialność ponosi  Wykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w  §  5
ust. 1,

b) za opóźnienie realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy - w wysokości  0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w §  5  ust.  1,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  dnia  następnego po  dniu
wyznaczonym na wykonanie dostawy, 

c) za  opóźnienie  czasu  reakcji  z  tytułu  naprawy/usunięcia  wad  i  usterek  -  w  wysokości  0,3%
wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu
określonego w § 8 ust. 4,

d) za  opóźnienie  w  naprawie/sunięciu  wad  i  usterek  -  w  wysokości  0,3% wynagrodzenia  brutto
określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu
określonego w § 8 ust. 6.

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  kompensatę  kar  umownych  z  wynagrodzenia  należnego  za  wykonanie
przedmiotu umowy.



3. Jeżeli  wartość  wyrządzonej  szkody przekracza  wartość  naliczonych kar  umownych,  Stronom przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy  Ustawy  o  zamówieniach

publicznych,  Kodeksu  Cywilnego  oraz  w  sprawach  procesowych  przepisy  Kodeksu  Postępowania
Cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  strony  dopuszczają  zmiany  umowy

w przypadku:
1) zmiany  terminu  wykonania  dostawy,  której  konieczność  zaistniała  wskutek  okoliczności

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
3) ceny, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty

podatku VAT.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie  przedmiotu umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 12
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 13
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1.Oferta wykonawcy z dnia .................................
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dn. .........

Wykonawca: Zamawiający:



Załącznik nr 5 do SIWZ

(jeżeli dotyczy - wymagany na etapie składania oferty)

..............................................................
(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Ja/My niżej podpisany/-ni …………………………….……………..………………………..……, będąc 
                                                        (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym/-mi do reprezentowania: …………………………………………………………………………………………………
                                           (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/-y,
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), odda Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1 

......................................................................................................................................................................................
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonania n/w zamówienia:

„………………………………………………………………………………………………………........................................................”
(nazwa zamówienia)

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..............………………………
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: 
…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………..       .................…….……………………………..
     (miejsce i data złożenia oświadczenia)                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)

__________________________________________________________________________

1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
- zdolności techniczne lub zawodowe,
- sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

2 Np.  podwykonawstwo,  konsultacje,  doradztwo.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.

3 Np. umowa cywilnoprawna, umowa o współpracy.



............................................
      (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
.............................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa P.z.p.)

Ja, niżej podpisany....................................................... (imię i nazwisko), reprezentujący

 Wykonawcę .................................................................................................................................                 
(nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

uczestniczący  w  postępowaniu  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  prowadzonego  przez  Rejonowy  Związek  Spółek  Wodnych  w  Ciechanowie,
ul. Niechodzka 2A na:

.......................................................................................................................................
(nazwa zadania)

oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

………………………………………..……...
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
 do reprezentowania  Wykonawcy)

………………………………
 (miejscowość i data)



Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie 
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

……………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa)

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „………….”

PRZEDKŁADAM:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Lp. Nazwa podmiotu Adres Telefon/fax

                 
                                                                                …………………………..

      (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy)

LUB

Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*
Na podstawie art.  26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam,  że nie należę do żadnej grupy
kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369z późn. zm.).

                                                                                 …………………………..
            ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy )

*  Wykonawca  zobowiązany  jest   wypełnić  tabelę  w  pkt  1  (w  przypadku,  gdy  należy  do  grupy  kapitałowej)  oraz  podpisać
dokument w pkt. 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej)
oraz podpisać dokument w pkt. 2 (pod oświadczeniem)



...........................................
Załącznik nr 8 do SIWZ

       (pieczęć Wykonawcy)
(nie jest wymagany na etapie składania ofert)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
.................................................................................................................................................................

 Wykaz dostaw wykonanych  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane

Lp.
Przedmiot zamówienia

(rodzaj, nazwa, model, itp.) Wartość brutto Data wykonania
Podmiot, na rzecz którego
dostawa została wykonana

1.

2.

3.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy 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
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