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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Z a k ł a d G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j S p. z o. o.
w Kątach Wrocławskich
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
jako zamówienie sektorowe zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich pod nazwą:

„SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATU PRZECIW ZAGNIWANIU ŚCIEKÓW
WRAZ Z WYNAJMEM SOND POMIAROWYCH SIARKOWODORU”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072
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ROZDZIAŁ I.
INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres zamawiającego:
ul. 1-go Maja 26B
55-080 Katy Wrocławskie
Tel: (71) 39 13 230
Godziny przyjęć Zakładu:
Poniedziałek – Piątek – 7.00 – 15.00
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.zgk-katy.pl

Adres strony internetowej Platformy zakupowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o
zamówieniu oraz SWZ:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/ 612072

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia ofert, podmiotowych i przedmiotowych
środków dowodowych oraz pozostałych oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej
podpisanych za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub w postaci elektronicznej
podpisanej profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.1.

Postanowienia ogólne

Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej SWZ i innych dokumentach dotyczących
niniejszego postępowania mowa jest o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
2) Platformie zakupowej – należy przez to rozumieć wykorzystywany i stosowany przez
Zamawiającego system informatyczny transakcji on-line do udzielania zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane, służący do komunikacji z Wykonawcami oraz składania ofert
handlowych;
3) Podmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu,
z wyjątkiem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – które to oświadczenie Wykonawca załącza do oferty
4) Progach unijnych – należy przez to rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów
określone w ustawie Pzp;
5) Przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące
potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami,
cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów
oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia;
6) Środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą
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elektroniczną (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 123 i 730);
7) Stronie internetowej – należy przez rozumieć stronę internetową Spółki;
8) Zamówieniu sektorowym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez Spółkę
w celu prowadzenia działalności sektorowej w zakresie gospodarki wodnej, gdzie rodzajem
działalności sektorowej jest:
a) udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych
w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej,
b) dostarczanie wody pitnej do sieci, o których mowa w lit. a, chyba że dostarczanie wody
pitnej do sieci uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia Spółki i w okresie ostatnich
3 lat łącznie z rokiem, w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 30% wielkości jego
łącznej produkcji,:
c) związane z działalnością, o której mowa w lit. a i b, działania w zakresie: − projektów
dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji, pod warunkiem że ilość wody
wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody
dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym, −
odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Przez dostarczanie i dystrybucję należy rozumieć
również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną.
1.2. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W
ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 RODO 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 (RODO) informujemy:
1.2.1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach
Wrocławskich, ul. 1-go Maja 26B, Kąty Wrocławskie, tel.: 71 / 39 13 230
1.2.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach przetwarzania danych
osobowych i realizacji państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej
inspektor@zgk-katy.pl, tel.: 71 39 13 230 lub listownie na adres placówki.
1.2.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia Wykonawcy w
ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie
wynikającym z odpowiednich przepisów prawa.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki
prawne ciążące na administratorze), a także innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących
się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności
na podstawie przepisów:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019,. ze
zm.)/Pzp/, oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 164).
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1.2.4.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres, o którym mowa w art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4
lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną
obowiązującą u administratora (jednolitym rzeczowym wykazem akt) oraz ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
1.2.5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców
a) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(w szczególności art. 74. oraz art. 81.). Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na
wniosek;
b) podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
c) obsługa prawna;
d) a także podmioty świadczące usługi dla administratora danych przy spełnieniu wszystkich
wymogów dających gwarancje bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania, na
podstawie zawartych stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO, przy czym odbiorców tych
obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich
danych, w tym danych osobowych. (w tym: usługi informatyczne, hosting, niszczenie
dokumentów, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych).
1.2.6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
W związku z udzielaniem zamówień publicznych posiadają Państwo prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym w przypadku, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, co wynika z art. 75 Pzp;
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO
w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników, co wynika z art. 76 Pzp;
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, przy
czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu, zgodnie z art.74 ust. 3 Pzp;
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4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie znajduje
już podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Ograniczenie tego prawa wynika z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli
Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
w zakresie ochrony danych osobowych.
1.2.7. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza europejski obszar
gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów
prawa (w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
przepisów Pzp).
1.2.8. Informacja o wymogu podania danych
Przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolne. Dane
przekazywane są przez
Uczestnika postępowania. Obowiązek podania przez Uczestnika
postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień
publicznych.
1.2.9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.
ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.

Tryb.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z pkt 13.1
Regulaminu udzielania zamówień, poniżej progów unijnych, jako zamówienie sektorowe.
2.2.

Oferty częściowe.

Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest
podzielone na części z uwagi na to, iż biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia jego podział
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi wykonania zamówienia oraz brakiem
skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia,
co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia
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2.3.

Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
2.4. Informacja, czy przewiduje się wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością negocjacji.
2.5. Informacja o przewidywanych zamówieniach z wolnej ręki o których mowa w pkt.13.35
ppkt.5) Regulaminu udzielania zamówień ZGK Sp. z o.o.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia tego rodzaju zamówień.
ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz
z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.
Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca winien uwzględnić fakt, iż w ramach przedmiotowego
zadania dostarczy Zamawiającemu łącznie dwie sondy do pomiaru siarkowodoru on-line.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszej SWZ.
3.2.

Minimalne wymagania, jakie musi spełniać środek chemiczny do neutralizacji uciążliwości
zapachowej:

1. Konsystencja: ciecz
2. Skład chemiczny: mieszanina zawierająca azotan wapnia i wodę do stosowania w biologicznej
technologii zapobiegającej zagniwaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.
3. Usuwanie odorów pochodzących z zagniwania ścieków (stężenie siarkowodoru mierzone za
pomocą specjalistycznej sondy pomiarowej w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę).
4. Duża skuteczność działania w każdych warunkach pogodowych, zima-lato
5. Mrozoodporność
6. Odporność na wysokie temperatury
7. Bezpieczny (nietoksyczny) dla ludzi i środowiska (neutralny)
8. Nie powoduje korozji betonów i elementów stalowych w przepompowniach i studniach
pośrednich
9. Nie wywołuje zakłóceń pracy przepompowni ścieków
10. Poprawia sprawność oczyszczalni ścieków
11. Nie wpływa ujemnie na proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
3.3.

Pozostałe wymagania związane z przedmiotem zamówienia
a) Dostawa preparatu we wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie gminy Kąty
Wrocławskie
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b) Szacunkowa ilość preparatu wynosi około 150,00 Mg/rok.
c) Przedmiotem zamówienia jest również wynajem dla Zamawiającego na okres 30 dni
jednocześnie dwóch sond pomiarowych do pomiaru stężeń siarkowodoru on-line
z przesyłem danych do monitoringu internetowego. Zamawiający będzie posiadał pełny
dostęp do systemu ze zdalnym odczytem stężenia siarkowodoru.
d) Miejscem dostarczania preparatu chemicznego są następujące przepompownie ścieków
usytuowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie:
PP2 Pietrzykowice ul. Radarowa ( 1x1000 litrów)
PSA1 Sadków ul. Kolejowa (2 x 1000 litrów)
PSA7 Sadków ul. Spokojna (1x1000 litrów)
PSA6 Sadków ul. Dębowa (1x1000 litrów)
PSA4 Sadków ul. Kolejowa (1x1000 litrów)
PKR2 Krzeptów (3 x 1000 litrów)
Smolec ul. Kościelna (2 x 1000 litrów)
Skałka (2 x 1000 litrów)
Kębłowice PKE1 (1 x 1000 litrów)
Kębłowice PKE2 (1 x 1000 litrów)
Bogdaszowice PB2 ul. Chmielna (1 x 1000 litrów)
Bogdaszowice PB3 ul. Chmielna (1 x 1000 litrów)
Smolec ul. Granitowa (1x1000 litrów)
Smolec ul. Topolowa (1 x 1000 litrów)
e) Zamawiający posiada własne zbiorniki na preparat (kontenery IBC– każdy o pojemności
około 1 200 litrów).
f) Wykonawca będzie dostarczał preparat we wskazane miejsca na swój koszt od
Poniedziałku do Piątku, przy czym rozpoczęcie dostawy będzie następowało około
godziny 8:00, a zakończenie do godz. 15:00.
g) Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na swój koszt jednocześnie 2 sondy pomiarowe
siarkowodoru do pomiaru on-line, w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy.
h) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał odpowiednią pompę spalinową lub elektryczną z
agregatem prądotwórczym, do przelewania środka chemicznego do zbiorników
Zamawiającego na miejscu dostawy.
ROZDZIAŁ IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie sukcesywnie realizował zadanie będące przedmiotem zamówienia przez okres
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
ROZDZIAŁ V.
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.

5.2.

Zamawiający określa n/w warunku udziału w postępowaniu:

5.2.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania tego warunku
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5.2.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
5.2.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
5.2.4 Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania tego warunku.
ROZDZIAŁ VI.
PODSTAWY WYKLUCZENIA
6.1.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie rozdz.VI pkt 6.1
ppkt 1) -13) oraz pkt.6.2.Regulaminu ZGK Sp. z o.o.:

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, lub za
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) 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 1;
3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
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lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu,
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że:
a) Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
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,
b) kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo
sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, jest wystarczająca do wykonania
zamówienia;
8) W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
9) 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 dowodów;
10) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
11) Który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
12) Który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował
pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
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13) Który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.

6.3.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych powyżej w pkt 6.1.
pkt. 1), 2),8), 9), 10), 11), 12), 13), jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6.4.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt.6.3,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

6.5.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie ustawy art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które
stanowią samoistne, obligatoryjne i dodatkowe w stosunku do przesłanek, o których mowa
w pkt. 6.1- 6.4 SWZ postawy wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniach:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
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w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
6.6.

W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 6.5.

Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie
zamówienia publicznego lub ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza
go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub
oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim
Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie
zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej,
odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
RODZIAŁ VII.
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
7.1.

Podmiotowe środki dowodowe

7.1.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych
aktualnych
na
dzień
składania,
chyba
że
Zamawiający
jest
w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki
dowodowe są składane na potwierdzenie:
a) braku podstaw wykluczenia;
b) spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7.1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków
dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową,
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitał. wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy;
7.1.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
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dowodowych
aktualnych
na
dzień
składania,
chyba
że
w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
7.2.

Zamawiający

jest

Przedmiotowe środki dowodowe

7.2.1. Zamawiający żąda dostarczenia przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów
w postaci:
a) karty charakterystyki preparatu na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają
cechy określone przez Zamawiającego;
b) karty katalogowej sond pomiarowych siarkowodoru on-line.
7.2.2.
W przypadku braku dołączenia przez Wykonawcę do formularza ofertowego
przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 7.2.1. Zamawiający lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

7.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie, w jakim każdego z Wykonawców;
7.3.2. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, aby
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, złożyli kopię umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców;
7.3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, który zakres dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.4.

Informacja dotycząca podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi
zasoby
7.4.1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, Zamawiający
żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w pkt 7.1.2. a) dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami
udostępniającymi zasoby, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
7.4.2. Do podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma
zastosowanie odpowiednio pkt. 7.7 SWZ.

7.5.

Udostępnienie zasobów
7.5.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
7.5.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) 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 dostawy, których
wskazane zdolności dotyczą.
7.5.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7.5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
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.
7.5.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt
7.1.2 lit. a), dotyczących tych podmiotów potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7.5.7. Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie odpowiednio
pkt. 7.7 SWZ.
7.6.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia Wykonawcy o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) 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.
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7.7.

Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
składa:
7.7.1. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.7.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.
7.8. Wezwanie do uzupełnienia brakujących oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych
7.8.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich
złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7.8.2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, przy czym
muszą one być aktualne na dzień ich złożenia.
7.9. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
7.9.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, treści dotyczących oświadczenia o wykluczeniu oraz
podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych oświadczeń. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7.9.1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
7.9.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, 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
14
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel. 71/39 13 230

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.
1)

2)

7.9.6.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
7.9.7.
7.9.8.

wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu, lub złożone
podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia budzą wątpliwości 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.
Jeżeli zaoferowana cena przez Wykonawcę w ofercie lub jej istotne części składowe, wydają
się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 14.18 Regulaminu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
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. 14.18 Regulaminu.
Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 14.18 Regulaminu, mogą dotyczyć w szczególności:
świadczonych dostaw;
wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków usług;
oryginalności dostaw oferowanych przez Wykonawcę;
zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy;
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy;
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia lub dowody nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

7.10. Wnioski Wykonawców o
i ogłoszenia o zamówieniu

wyjaśnienia

treści

SWZ

oraz

zmiana

treści

SWZ

7.10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7.10.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
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7.10.4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7.10.2, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
7.10.5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w ust. 7.10.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania
7.10.6. odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert
7.10.7. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7.10.4., nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7.10.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. na stronie
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072

7.10.9. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub zmiany treści SWZ,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
7.10.10.
Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 7.10.7. jest istotna, w szczególności dotyczy
określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo
ofertach.
7.10.11.
Zamawiający zamieszcza informację o zmienionej treści SWZ oraz zmienionej treści
ogłoszenia
o
zamówieniu
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072

7.2.

Dodatkowe informacje dotyczące składania ofert, oświadczeń oraz podmiotowych
i przedmiotowych środków dowodowych
Wykonawca załącza do oferty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu
wykluczeniu,
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
Pozostałe dokumenty podmiotowe należy składać na wezwanie Zamawiającego.

7.11.1. Formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o niepodlegania wykluczeniu z postępowania, podmiotowe środki dowodowe,
przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
pełnomocnictwo, Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisanej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty określone
wyżej, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmiot udostępniający zasoby lub
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Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego
z nich dotyczą
b) oświadczenia składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.3 niniejszej SWZ lub
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienia
c) pełnomocnictwa – mocodawca
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w pkt 7.11.1, może dokonać również notariusz. Podmiotowe środki
dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się
wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.11.2. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia określa 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.
Rodzaj podmiotowych środków dowodowych jakich Zamawiający żąda od Wykonawcy,
okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być one składane określa 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.
7.11.3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca stosował następujący format podpisu elektronicznego:
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), który jest formatem podpisu elektronicznego
właściwym do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF.
W przypadku podpisywania dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego XADES
zewnętrzny należy pamiętać, aby załączyć dwa pliki – jeden z samym podpisem, a drugi
z podpisywanym dokumentem, w przeciwnym razie, w przypadku załączenia tylko jednego
pliku, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający wymaga, aby złożona oferta w terminie
składania ofert została prawidłowo podpisana podpisem kwalifikowanym, osobistym lub
profilem zaufanym, w przeciwnym przypadku, jeżeli oferta nie będzie prawidłowo podpisana
lub Wykonawca nie złoży na ofercie podpisu elektronicznego, oferta zostanie odrzucona.
ROZDZIAŁ VIII.
ODRZUCENIE OFERTY
8.1. Odrzucenie oferty następuje w przypadku, gdy oferta:
1. Została złożona po terminie składania ofert;
2. Została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania, lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w ust. 6.13. i 6.14. Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, lub podmiotowych środków dowodowych,
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w
postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3. Jest niezgodna z przepisami Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki
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Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich;
4. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5. Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6. Nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert w sposób wymagany przez
Zmawiającego;
7. Została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu niemożliwe do poprawienia w sposób opisany
w ust. 14.15 regulaminu;
10. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa
w ust. 14.15 pkt 3 regulaminu;
11. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania
ofertą;
13. Wykonawca nie przedstawił Karty charakterystyki preparatu na potwierdzenie, że
oferowane dostawy spełniają cechy określone przez Zamawiającego.
14. Wykonawca nie przedstawił Karty katalogowej sond pomiarowych siarkowodoru on-line.
ROZDZIAŁ IX.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
9.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl.
9.2 Link
do
postępowania
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072 oraz na Profilu Nabywcy Zamawiającego,
który
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_katy/proceedings.
9.3 Zamawiający w zakresie pytań:
a) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02,
cwk@platformazakupowa.pl.
b) merytorycznych wyznaczył osoby, uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami tj.:
- Marcin Trzebski – pytania merytoryczne
- Anna Kucharska – sprawy proceduralne
9.4 Wymagania
techniczne
i
organizacyjne
opisane
zostały w
Regulaminie
platformazakupowa.pl,
który
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,

9.5 Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie internetowej
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

9.6 Przykładowa instrukcja składania oferty w przetargu nieograniczonym jest dostępna na
stronie internetowej:
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZE
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MqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq

9.7 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub
wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
9.8 Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po
stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika.
9.9 Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby
zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np.
aktualnej przeglądarki, itp.
9.10 W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je
na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
9.11 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie
przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
ROZDZIAŁ X.
INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW
W POSTĘPOWANIU
10.1.

Składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072 i formularza Wyślij wiadomość.
10.2. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania wykonawców wysyłając wiadomość
publiczną zamieszczoną w dziale Komunikaty na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072

10.3.

W wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacjach awaryjnych - niedziałania strony
internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą adresu elektronicznego
zgk@zgk-katy.pl.
ROZDZIAŁ XI.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Termin związania ofertą do dnia 24.06.2022r.
11.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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 30 dni.
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 11.2., wymaga złożenia
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
11.5. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego na związanie
oferty w nowym terminie. W takim przypadku Zamawiający odrzuca ofertę.
11.6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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ROZDZIAŁ XII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Ofertę oraz oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie
podlega wykluczeniu Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty złożone w formie
papierowej nie będą przyjmowane.
12.3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SWZ.
12.4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępną na stronie
internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072.
12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to
powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
12.6. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik należy złożyć stosowne pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. przy czym
dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno być opatrzone datą wystawienia,
określać termin obowiązywania oraz zakres umocowania.
12.7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym
polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
12.8. Platforma zakupowa zaszyfruje oferty w taki sposób, że nie będzie można zapoznać się z
ich treścią do terminu składania ofert
12.9. Pełna instrukcja składania ofert znajduje się na platformazakupowa.pl w dziale Instrukcje
dla Wykonawców.
12.10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę w
następujący sposób:
1) Jeżeli posiada konto na Platformie zakupowej (jest zalogowany) może samodzielnie
zmienić lub wycofać ofertę w sposób następujący:
a) W celu wycofania oferty należy zalogować się i wybrać kafelek Moje oferty.
Następnie należy przejść do historii ofertowania klikając w czarną strzałkę przy
wybranej ofercie;
b) Po przejściu na stronę postępowania, na dole formularza należy przejść do
szczegółów oferty, klikając ponownie w czarną strzałkę;
c) W okienku Historia oferty w postępowaniu należy kliknąć w przycisk Wycofaj
ofertę.
System wygeneruje automatyczne potwierdzenie wycofania oferty, które Wykonawca
otrzyma na pocztę elektroniczną przypisaną do konta.
2) Jeżeli nie posiada konta (nie jest zalogowany) może zmienić swoją ofertę poprzez
złożenie kolejnej oferty, podając ten sam adres e-mail. System automatycznie wycofa
poprzednią ofertę (o czym Wykonawca zostanie poinformowany drogą mailową),
następnie Wykonawca otrzyma powiadomienie na elektroniczną skrzynkę pocztową
z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. Zweryfikowanie adresu mailowego przy
ponownie złożonej ofercie będzie zakończeniem procesu złożenia kolejnej oferty.
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ROZDZIAŁ XIII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
13.1.

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć na Platformie
zakupowej – link do postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072
w zakładce postępowania pod nazwą: „Sukcesywna dostawa preparatu
przeciw zagniwaniu ścieków wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru”.

13.2. Termin składania ofert:
26.05.2022r. godz. 9:00
13.3. Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi

na

Platformie

zakupowej

na

stronie

internetowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072

13.4. Termin otwarcia ofert:
26.05.2022r. godz. 9:05
13.5.

Informacje podawane podczas otwarcia ofert

13.5.1. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego i w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym
przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
13.5.2. W przypadku awarii systemu informatycznego Zamawiający informuje o zmianie
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania
13.5.3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.5.4. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/612072 niezwłocznie po otwarciu ofert
w dziale Komunikaty.
ROZDZIAŁ XIV.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1.
14.2.

14.3.

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym.
Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia
zgodnie z warunkami niniejszej SWZ, w tym podatek VAT ( % ) w ustawowej
wysokości.
Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności
umowy i nie będzie podlegała zmianie.
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ROZDZIAŁ XV.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.

Kryteriami oceny ofert jest:
Cena (C) waga 100 % (maksymalnie 100 pkt do zdobycia)
Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C).
Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone w następujący sposób:
C of, min
Pi (C) =
x 100
C of, bad
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;
C of, min
najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych
i nieodrzuconych ofert;
C of, bad
cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

15.2.
15.3.
15.4.

15.5.

Maksymalny termin dostawy preparatu do Zamawiającego wynosi 72 godziny
(3 dni robocze).
Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jeśli będzie posiadała największą liczbę
punktów, a Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

ROZDZIAŁ XVI.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
16.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1) i 2), na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
16.3. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik do
SWZ. Wykonawca jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego podpisać 2 egzemplarze umowy zgodnej z treścią wzoru umowy.
16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od
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dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 16.4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
złożono tylko jedną ofertę.
16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Ostateczną decyzję
podejmuje Kierownik Zamawiającego.
16.7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) 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;
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;
6) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem postanowień pkt 16.8.
16.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione.
16.9. Unieważnienie postępowania następuje na podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego.
16.10. Unieważnienie postępowania może również nastąpić bez podania przyczyn.
ROZDZIAŁ XVII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu.
18.2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie
Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego.
18.3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł
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18.4.
18.5.

18.6.
18.7.

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji warunków zamówienia
wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać
się z jego treścią.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot
nieuprawniony. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem wniesienie protestu nie przerywa
biegu związania ofertą.
Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
4. Załącznik nr 4 - Pozostałe oświadczenia Wykonawcy
5. Załącznik nr 5 - Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
6. Załącznik nr 6 - Umowa
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Załącznik nr 1- Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie:
„Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru”
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
REGON:
NIP:
KRS:
Telefon:
E-mail:
Osoba do kontaktu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za podaną niżej cenę stanowiącą
Cena jednostkowa
netto
zł

Ilość
Mg

Wartość netto
zł

Podatek VAT
zł

Wartość brutto
zł

150,00

2. Zapewniamy dostawę preparatu w terminie nie dłuższym niż 72 godziny (3 dni robocze)
od dnia otrzymania zlecenia przez Zamawiającego.
3. Zapewniamy dostawę na swój koszt na okres 30 dni do Zamawiającego jednocześnie 2 szt. sond
pomiarowych on-line siarkowodoru, w czasie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ i akceptujemy je
bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do dnia 24.06.2022r.
25
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie,
tel. 71/39 13 230

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem umowy, na warunkach
określonych w niniejszej SWZ.
7. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom
postępowania:*

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa

...............................
miejsce i data

Strony w ofercie (wyrażone
cyfrą)
od
do

....................................................................
Podpis Wykonawcy

7. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO**), o której mowa w niniejszej SWZ.
………………………….......................……………………………………………………………………

*
niepotrzebne skreślić,
**rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie:
„Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru”

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oświadczam, że zgodnie z pkt 6.1 ppkt 1 -13 Regulaminu udzielania zamówień, nie podlegam
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................
Miejsce i data

.....................................................
Podpis Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
pkt ……………………………………………. Regulaminu udzielania zamówień w ZGK Sp. z o.o. (podać
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w Rodz. VI. Podstawy wykluczenia, pkt. 6.1.).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………

................................
Miejsce i data

.....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie:
„Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru”
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz
w nawiązaniu do zamieszczonej w dniu……………………na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert oświadczamy, że:
1) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w rozdz. VI pkt 6.1 ppkt 5) i 6) Regulaminu
udzielania zamówień z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu*
2) należymy do grupy kapitałowej o której mowa w rozdz. VI pkt 6.1 ppkt 5) i 6) Regulaminu
udzielania zamówień z następującymi Wykonawcami*:
Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,
należących do tej samej grupy kapitałowej *
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

….............................
Miejsce i data

…..................................................
Podpis Wykonawcy

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić:
a) dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b) dowody, że przygotował ofertę niezależnie od innego Wykonawcy

do

zakłócenia
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konkurencji

Załącznik nr 4- Pozostałe oświadczenia Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CeiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

….............................
Miejsce i data

…..................................................
Podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM
UDOSTĘPNIAJĄCYM ZASOBY
1) Oświadczam, że zamierzam powierzyć część zamówienia następującym Podwykonawcom
…………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę/firmę, adres i w zależności od podmiotu także NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG)
2) Oświadczam, że w stosunku do ww. Podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.

….............................
Miejsce i data

…..................................................
Podpis Wykonawcy

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.

….............................
Miejsce i data

…..................................................
Podpis Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
„Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

................................
Miejsce i data

.....................................................
Podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY POLEGAJĄCEGO NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
w następującym zakresie:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................
Miejsce i data

.....................................................
Podpis Wykonawcy

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

….............................
Miejsce i data

…..................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 5-Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
(wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca)

Nazwa Podmiotu:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Adres Podmiotu:
……………………………………………………………………………………………………….
Ja, niżej podpisany oświadczam, że w przetargu nieograniczonym na zadanie:
„Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków
wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru”

zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………........................(podać nazwę i adres
Wykonawcy)
następujących zasobów*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

….............................
Miejsce i data

…..........................................................................
Podpis osoby właściwej do reprezentacji Podmiotu
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