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I. ZAMAWIAJ ĄCY 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska 
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701 
tel. 34 377 31 99, 34 377 32 99 
Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/ 
Adres BIP: http://pwikczest.biuletyn.info.pl/17/strona-glowna-bip.html 
Adres e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą Pzp" - (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) a także wydanymi na podstawie niniejszej 
ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z art. 376 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 1 w zw. art. 132-139 ustawy Pzp. 

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest 

4. Adres strony internetowej służący do komunikacji z Zamawiającym i Wykonawcami, 
w tym do udostępniania ewentualnych zmian lub wyjaśnienia treści SWZ oraz 
udostępniania innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia Platforma Zakupowa: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest 

5. Zamawiający, z uwagi na wykonywaną działalność jest zamawiającym sektorowym 
i jest uprawniony do stosowania przepisów art. 5 ustawy Pzp oraz stosuje przepisy 
ustawy Pzp z uwzględnieniem rozdziałów 4-6 Działu V ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy 
(Podwykonawcom). Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu specjalnego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, szczegółowo 
określonego w tomie III SWZ. 

2. Gwarancja. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na 
dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od dnia zatwierdzenia przez obie strony 
bezusterkowych protokołów odbioru pojazdu.  

3. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV): 

34 144 000 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.  

4. Zamówienia częściowe. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Termin wykonania zamówienia. 

6.1. Dostawa pojazdu – do dnia 31.12.2022r. 

Przez wykonanie dostawy przedmiotu umowy należy rozumieć ukończenie całości prac 
objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
w tym w szczególności dostarczenie do siedziby Zamawiającego pojazdu oraz 
kompletnej dokumentacji umożliwiającej korzystanie przez Zamawiającego 
z przedmiotu umowy, włącznie z przeszkoleniem pracowników wytypowanych przez 
Zamawiającego oraz podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. 

6.2. Okres leasingu – 48 miesięcy. 

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ustawy Pzp. 
Wykluczenie następuje zgodnie z art. 110 oraz 111 ustawy Pzp. 

2. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz 
w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której 
mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 
pkt 1 lit h ustawy Pzp. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IV Tomu I SWZ oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia na warunkach opisanych w art. 58 ustawy Pzp. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

3.1. Warunek zdolności występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie 
stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

3.2. Warunek uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym 
zakresie żadnych wymagań. 

3.3. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 
niższej niż 1 600 000,00 złotych (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 
00/100). 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać jeden Wykonawca w całości lub 
wspólnie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

3.4. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga aby 
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował 
(zakończył) co najmniej jedną dostawę w formie leasingu (operacyjnego lub 
finansowego) pojazdu specjalnego do zastosowania w obsłudze sieci kanalizacyjnej, 
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o wartości nie niższej niż 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy 
złotych 00/100) brutto (Zamawiający dopuszcza wliczenie kosztów leasingu do kwoty 
referencyjnej). Przez zrealizowanie (zakończenie) przedmiotu zamówienia rozumie 
się zawarcie umowy leasingu oraz przekazanie odbiorcy przedmiotu zamówienia do 
użytkowania. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub 
wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum. W tym celu Wykonawcy 
składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz dostaw oraz dowody, 
że dostawy te zostały wykonane należycie. 

VI. PROCEDURA ODWRÓCONA 

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a 
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

VII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH 
DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawcy i innych podmiotów. 

1.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wszystkimi niezbędnymi 
załącznikami, o których mowa w rozdz. X pkt. 2 Tomu I SWZ. Do oferty Wykonawca 
jest zobowiązany dołączyć również oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie składane jest w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Ww. dokumenty 
i oświadczenia Wykonawca składa za pomocą Platformy Zakupowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest 

1.2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie 
treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym 
postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

1.3. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie umożliwiającej 
prawidłowe wypełnienie znajduje się na stronie internetowej 
https://ec.europa/growth/tools-databases/espd/. Podany odnośnik do strony 
internetowej, z której można pobrać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy 
traktować jako przykładowy. Możliwe jest złożenie dokumentu udostępnionego na 
innych stronach pod warunkiem spełnienia narzuconych wymagań odnośnie formy 
i treści dokumentu. Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie Urzędu 
Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-
publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

1.4. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ będą stanowiły potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert. Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 poniżej. 

1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
Oświadczenie JEDZ podmiotu trzeciego należy złożyć wraz z ofertą. Do oferty w takim 
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przypadku należy również dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII 
pkt. 2.1 i nast. niniejszego Tomu I SWZ. 

1.6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące Podwykonawców. 

1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

1.8. Wykonawca może wykorzystać oświadczenie JEDZ złożone w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte 
pozostają prawidłowe. 

2. Dokumenty podmiotowe składane na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 
dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 

2.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie: 

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której 
mowa w niniejszym pkt. 2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak 
rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa niniejszym 
w pkt 2.1 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w niniejszym pkt 2.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 
się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4 ustawy 
Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty 
i oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. 
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zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej. 

2.3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
w niniejszym Tomie I SWZ, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp. 

2.4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

2.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. podmiotowe środki dowodowe składają 
Wykonawcy w ramach wspólnego spełnienia warunku, lub ten z Wykonawców 
składających ofertę wspólną, który będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie publikuje tabeli 
średnich kursów walut. Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli średnich 
kursów opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html.  

2.4.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej 
przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego Wykonawca składa inne 
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie 
opisywanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej. 

2.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. 

2.5.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający 
żąda następujących dokumentów: 

wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. podmiotowe środki dowodowe składają 
Wykonawcy w ramach wspólnego spełnienia warunku, lub ten z Wykonawców 
składających ofertę wspólną, który będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku. 

2.6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp (JEDZ), lub podmiotowe środki dowodowe, budzą wątpliwości 
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Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w 
posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

3.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz 
z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3.2. W przypadku, gdy Wykonawca wskazał, że poszczególne informacje wskazane 
w ofercie lub innych składanych dokumentach lub oświadczeniach stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać (udowodnić), że są 
spełnione kryteria wskazane w art. 11. ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1913 
z późn. zm.), w celu ustalenia podstaw i zasadności dokonanego zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
przekazywanych, zastrzeżonych informacji wyjaśnienia oraz dowody, dotyczące 
zastrzeganych informacji, w szczególności wskazujących: 

- jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy 
są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla Wykonawcy w 
rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- czy informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 

- jakie działania, przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca podjął 
w celu utrzymania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone, 

- jaką wartość przedstawiają dla Wykonawcy informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. 

3.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
Pzp. 

3.4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej (Platformy zakupowej), zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy wskazanej w pkt. 3.2 
powyżej, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

VIII. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW . 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt V, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 1 
wystąpi wyłącznie, w przypadku kiedy: 

2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności składajcie w ofercie zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego 
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zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

2.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 2.1, 
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia; 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa 
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.3.3. i pkt V.3.4. SWZ, a także bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

2.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 

IX. SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WYMAGA Ń ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

1. Ocena czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w rozdziale 
V, nastąpi na podstawie wymaganych i złożonych przez Wykonawcę podmiotowych 
środków dowodowych, wymienionych w SWZ.  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, 
zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 
jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków lub podmiotowym 
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe. 

1.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest. 

1.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

1.4. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi 
w dokumentach zamówienia. 

1.5. Oferta winna być złożona przez osoby umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. 
W celu potwierdzenia powyższego, Zamawiający, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia 
z dnia 23 grudnia 2020 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej: rozporządzenie w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych), żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji 
z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia dokumentów wskazanych powyżej (tzw. dokumentów rejestrowych), jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

1.6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1.5 powyżej, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Dokument ten należy 
złożyć wraz z ofertą lub podmiotowym środkiem dowodowym lub wyjaśnieniami 
Wykonawcy (o ile Wykonawcę reprezentuje inna osoba, niż składająca ofertę). 
Przedmiotowy pkt. 1.6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pkt. 1.5 i 1.6 
stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

1.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

1.8. Celem prawidłowego złożenia oferty należy zapoznać się z instrukcją składania oferty 
dla Wykonawcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

2. Forma oferty i podmiotowych środków dowodowych. 

2.1. Ofertę oraz oświadczenie JEDZ Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej 
wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781§1 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy 
Pzp). 

2.2. Oferta, oświadczenie JEDZ, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w języku polskim, w 
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postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, tj. w szczególności w następujących, zalecanych przez Zamawiającego, 
formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, 
inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, przekazywane w postępowaniu (np. 
wnioski o wyjaśnienia treści SWZ), sporządza się w postaci elektronicznej sporządza 
się w formatach danych, jak w zdaniu poprzedzającym lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej (Platformy zakupowej). 

2.3. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub 
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, 
zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

2.4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (np. skan lub zdjęcie) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2.5. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty 
niewystawione przez upoważnione podmioty oraz pełnomocnictwo przekazuje się w 
postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2.6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (np. skan lub 
zdjęcie) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2.7. Do poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej stosuje się odpowiednio § 6 ust. 4, 5 oraz § 7 ust. 3, 4 rozporządzenia 
wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 

2.8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2.9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2.10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie 
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
lub na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 
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3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 
zapisanych informacji. 

2.11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się 
złożenie w ofercie lub na wezwanie (w zakresie podmiotowych środków dowodowych) 
oświadczeń opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne 
co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

2.12. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty z wykorzystaniem Formularza, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna 
zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje. Do oferty należy dołączyć: 

a. odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia 
oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik – w sytuacjach określonych w rozdz. X 
pkt 1.5 lub 1.6 Tomu I SIWZ; 

b. oświadczenie JEDZ dla Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia lub Podwykonawców zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ; 

c. potwierdzenie wniesienia wadium. 

2.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają przepisy 
rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz.U. 2020r. poz. 2452) oraz postanowienia rozporządzenia wydanego na podstawie 
art. 70 ustawy Pzp. 

3. Sposób oraz termin składania ofert. 

3.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest w terminie najpóźniej do dnia 
31.05.2022r. do godz. 11:00. 

3.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022r. o godzinie 11:05 za pomocą Platformy 
Zakupowej. 

3.3. Zamawiający przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XI. WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 
90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu 
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz ust. 2 Pzp. 
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2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 

b. gwarancjach bankowych, 

c. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w Banku 
BNP PARIBAS o/ Częstochowa Nr 51 2030 0045 1110 0000 0197 8860.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
w pkt. 2 b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 
poręczenia, w postaci elektronicznej. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty wadium w wymaganej formie oraz 
wysokości zostanie odrzucona. 

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp. 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
wynikające z warunków, o których mowa w Tomie I, II i III SWZ. 

2. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Wartość netto kosztów 
finansowania dla stopy WIBOR 1M należy przyjąć z dnia 10.05.2022r. 

3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich. 

4. Cenę oferty należy podać oddzielnie jako netto i brutto z uwzględnieniem VAT. 

5. Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 
1 Cena w PLN 90 % 90 punktów 
2 Okres gwarancji 10 % 10 punktów 

2. Zasady oceny ofert: 

a. kryterium „Cena" (C) 

W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku (zgodnie z zasadami arytmetyki) ilość punktów wynikającą z działania: 

���ść ��	
�ó =
	��	�ż��� ������	� ��	�

��	� ����	�� ������
∙ 100 �
� 

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena” brana będzie pod uwagę 
łączna cena brutto (określona w Formularzu oferty, z zastrzeżeniem, że jeżeli złożono 
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający, 
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zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp dla celów zastosowania kryterium ceny 
Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając  ofertę, informuje 
Zamawiającego w Formularzu oferty, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

b. kryterium „Okres gwarancji" (G). 

W przypadku kryterium „Okres gwarancji" oferta otrzyma ilość punktów wg 
następującej zasady: 

Minimalna wymagana przez Zamawiającego gwarancja: 24 miesiące – 0 punktów; 

gwarancja w przedziale  od 25 do 36 miesięcy - 2 punkty, 

gwarancja w przedziale od 37 do 47 miesięcy - 4 punkty, 

gwarancja w przedziale od 48 do 53 miesięcy - 6 punkty, 

gwarancja w przedziale od 54 do 59 miesięcy - 8 punkty, 

gwarancja w przedziale 60 i więcej miesięcy - 10 punktów. 

Oceną końcową będzie suma punktów z kryterium C „Cena" + G „Okres gwarancji". 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy. 
Wykonawca oferuje w Formularzu oferty okres gwarancji w pełnych miesiącach. 
W sytuacji zaoferowania okresu gwarancji przekraczającego 60 miesięcy oferta 
Wykonawcy otrzyma maksymalną ilość punktów na potrzeby oceny ofert, niemniej 
w umowie zostanie wpisana ilość miesięcy rzeczywiście zaoferowana przez 
Wykonawcę. W sytuacji zaoferowania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, 
Zamawiający na potrzeby oceny ofert dokona zaokrąglenia zaoferowanego okresu 
w dół, niemniej do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaoferowany przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty. 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

XIV. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w termie, o którym mowa w pkt 2. powyżej, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w pkt 2. powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania (Platforma Zakupowa), bez ujawniania źródła zapytania. 
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7. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają 
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ 
i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 
na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 
i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru 
zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do 
znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie na 
podstawie art. 256 ustawy Pzp. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą upływa po 90 dniach, tj. dnia 28.08.2022r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY BY Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MO ŻLIWOŚCI JEJ 
ZMIANY 
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, 
stanowiących Tom II SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w 
art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach 
Umowy, stanowiących Tom II SWZ. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej. 

IXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale SWZ przysługują 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ 
na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, 

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
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10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje 
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, zgodnie z art. 590 ustawy Pzp. 

14. W zakresie dotyczącym środków ochrony prawnej odpowiednie zastosowanie 
znajdują przepisy Działu IX ustawy Pzp.  

XX. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SI Ę Z ZAMAWIAJ ĄCYM 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma") pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
Platformy. 

3. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Kierownik Wydziału 
Sieci Kanalizacyjnej – pan Robert Miglus. 

4. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie lub postaci 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na 
pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 
zamieszczał na Platformie. 

5. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie lub postaci elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz.U. 2020 poz. 2452) dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), 
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 
niż 512 kb/s, 

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 

d. włączona obsługa JavaScript, 
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e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 
plików .pdf, 

f. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8, 

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę 
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

a. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 

b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy 
zaleca się użyć formatu XAdES. 

8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący. 

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYC H OSOBOWYCH 
PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, 
ul. Jaskrowska 14/20. 

2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony 
Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny z opcją 
wykupu pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą 
hydrodynamiczną, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
TI.261.06.2022. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć: 

• Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz 
sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne, 

• Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy 
informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi 
umowami oraz umowami  powierzenia danych, 

• Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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. 

7. 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. 

8. jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji 
międzynarodowych. 

9. w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści 
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli 
dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, 
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia 
żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych. 

Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli  zawsze wypełnić. 
Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych 
uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 
Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie 
w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na 
przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak 
również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO. 

11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy – Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz wykonanych zamówień 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy 

4. Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej  

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 


