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Skrwilno, dnia 1 lutego 2021 roku 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: RI.271.4.2021.AS  
Nazwa zadania: „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Skrwilno.” 

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO 
Adres zamawiającego: ul. Rypińska 7, 87-510 SKRWILNO 
Telefon/ Faks 54 270 00 12 / 54 270 02 14 
Adres strony internetowej:  www.bip.skrwilno.pl 
Adres poczty elektronicznej:  przetargi@skrwilno.pl 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postepowanie oraz będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzona procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno 

 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Szacunkowa wartość 

przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji warunków zamówienia. 

a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 

2019 z późn. zm.) dalej zwana jako Pzp. 

b) 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. z 2020 r., poz. 2452). 

c) 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. z 2020 r., poz. 2415). 

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2439). 

e) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2453). 

Uwaga: Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: 

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

- podpisem zaufanym, 

- lub podpisem osobistym. 

mailto:gmina@skrwilno.pl
http://www.bip.skrwilno.lo.pl/
mailto:przetargi@skrwilno.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego z zabudową typu skrzynia 

otwarta, fabrycznie nowego, spełniającego polskie wymagania, w tym warunki techniczne, 

wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 PARAMETRY TECHNICZNE: 

1) Samochód nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku; 

2) Nadwozie – kabina podwójna- siedmioosobowa; 

3) Silnik wysokoprężny (diesel), spełniający co najmniej normę emisji spalin EURO 6; 

4) Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 2,5 l; 

5) Alternator o stałym prądzie ładowania; 

6) Maksymalna moc nie mniejsza niż 180 KM; 

7) Zbiornik paliwa min. 100 l; 

8) Skrzynia manualna sześciobiegowa; 

9) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t.; 

10) Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego;  

11) Napęd na koła tylne; 

12) Rozstaw osi min. 4100 mm;     

 

WYPOSAŻENIE: 

13) Pełne światła LED (dzienne, mijania, drogowe); 

14) Przednie światła przeciwmgielne; 

15) Poduszka powietrzna co najmniej kierowcy; 

16) Lampa ostrzegawcza typu „kogut” o barwie pomarańczowej; 

17) Koła tylne podwójne - bliźniacze; 

18) Belka przeciwnajazdowa tylna, profil stalowy, ze światłami; 

19) Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD; 

20) Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ESP); 

21) Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją automatyczną; 

22) Centralny zamek z pilotem;  

23) Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie; 

24) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne; 

25) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth; 

26) Dywaniki gumowe;  

27) Tapicerka foteli materiałowa o ciemnej barwie wraz z dodatkowymi pokrowcami; 

28) Koło zapasowe pełnowymiarowe; 

29) Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość; 

30) Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem; 

31) Hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o ładowności 3,5 t.; 

32) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi 

(podnośnik i klucz do kół); 

 

 ZABUDOWA; 

33) Zabudowa typu skrzynia otwarta; 

34) Długość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 3600 do 3800 mm; 
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35) Szerokość przestrzeni ładunkowej w zakresie od 2100 do 2200 mm; 

36) Rama pośrednia aluminiowa; 

37) Burty wykonane z aluminium; 

38) Podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona sklejką wodoodporną, antypoślizgową o 

grubości min. 18 mm, zakończenie podłogi przy drzwiach bocznych i tylnych winno być 

zabezpieczone np. kątownikiem aluminiowym; 

39) Burty (tylna i boczne) otwierane i demontowane z wypinanym słupkiem podziałowym; 

40) Uchwyty transportowe - zaczepy do mocowania ładunku min. 8 sztuk; 

41) Uchwyty do plandeki + plandeka zwijana; 

42) Listwy antynajazdowe, składane 

43) Oświetlenie obrysowe zabudowy – LED; 

44) Najazdy z profil z blachy ryflowanej, rozstaw osi od min. 1300 mm do 1500 mm.  

 

WARUNKI GWARANCJI: 

45) Okres gwarancji min. 2 lata bez limitu kilometrów. 

 

DOKUMENTACJA POJAZDU: 

46) książka gwarancyjna,  

47) instrukcja obsługi w języku polskim,  

48) karta pojazdu, 

49) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające jego rejestrację aktualne 

świadectwo homologacji na auto bazowe + homologacja na zabudowę samochodu. 

UWAGA: Określone parametry wyposażenia i gwarancji należy traktować jako minimalne. 

Wykonawca może zaoferować samochód o bogatszym wyposażeniu i dłuższym okresie gwarancji. 

3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

4. Główny kod CPV: 34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8. 

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać 

się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
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11. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje 

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

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

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 15 marca 2021 roku. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we Wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z 

powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1- 6 i art. 109 ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp, którzy 

spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na 

poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym  

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

- Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów  

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

- Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej  

- Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatniego roku przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w 

tym okresie - należycie zrealizował co najmniej dwie dostawy samochodu dostawczego z 

zabudową typu skrzynia otwarta.  

- Zamawiający wymaga ww. zakresie podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie - Wykazu wykonanych 

dostaw - załącznik nr 7 do SWZ ; 
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3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 

4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 

złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

w/w warunki Wykonawca spełnił. 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 

pkt 4-7 ustawy Pzp: 

1) 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; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy; 

4) 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. 

 

VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ. 

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców osobno. 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo 

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. 

zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na 
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ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty 

zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 3 do SWZ. 

4. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postepowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i dokumentów odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp.  

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp 

skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 

ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumenty o których mowa w ust. 5. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Dokument, o którym mowa w ust. 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te 

środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania wezwać 



7 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

14. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 

przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno i formularza „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania 

ofert). 

2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@skrwilno.pl (nie 

dotyczy składania ofert). 

3. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 2452), 

określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, 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, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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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. 

6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 

informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których 

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

7. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno 

dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” 

dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający odpowie niezwłocznie za 

pośrednictwem Platformy na stronie dotyczącej danego postępowania na zadane pytanie, 

przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał 

SWZ oraz zamieści treść pytania i odpowiedzi na Platformie 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 

odpowiednio ofert. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszą SWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy do konkretnego Wykonawcy. 

11. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do Zamawiającego”). 

13. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w 

zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 

15. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 

1) W sprawach merytorycznych: 
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Pan Jacek Czarski, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej , tel. 542700012 wew. 19. 

2) W sprawach proceduralnych: 

Pani Alicja Siemiątkowska, Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej, tel. 542700012 wew. 34. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

 

X. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

tj. do dnia 11 marca 2021 r. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 

ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta winna być: 

a) sporządzona wg wzoru Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) w języku 

polskim, 

b) złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli za 

pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

2. W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz z ofertą na Platformie, 

kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 

dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza 

składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

4. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

„Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
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jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z formatów: 

a) .zip 

b) .7Z 

9. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 

aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się 

na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 

składającymi się na specyfikację warunków zamówienia. 

13. Każdy Wykonawca może złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej tylko jedną 

ofertę dla danej części. Wykonawca winien złożyć ofertę na formularzu ofertowym 

Zamawiającego w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osób upoważnionych lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w 

przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności 

kosztów przygotowania oferty. Za korzystanie z platformy w celu złożenia oferty Wykonawca nie 

ponosi kosztów. 

15. Ofertę, oświadczenia lub inne dokumenty sporządza się, pod rygorem nieważności, w 

postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

16. Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 3 SWZ sporządza się w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 

zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
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1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

19. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

20. Ofertę, oświadczenia, zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 3 SWZ, 

dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji 

korzystania z Platformy. 

21. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub 

upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

22. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 

czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być 

przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. 

Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

23. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się: 

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach 

przedsiębiorstw, 

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, 

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 

których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, 

pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 

d) w przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta 

nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.  

Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty w formie 

oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

 

XII. Oferta wspólna – konsorcjum 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy 

załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, 

korespondencję, itp. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być 

sporządzona zgodnie z SWZ. 

4. Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa 

w rozdziale VII SWZ. 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania 

składa każdy z Wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik 

Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym 

jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. 

Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale V SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) 

podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. 

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy 

tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi 

być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

XIII. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 

podwykonawców, o ile są już znane 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, 

pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno w 

terminie do dnia 9 lutego 2021 roku, do godziny 12:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno
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4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty 

za pośrednictwem Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 

przesłanych za pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym 

pliku osobno, w szczególności w przypadku oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 

oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek 

za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 

7. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez 

zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić 

przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

8. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym 

Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu 

zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 

9. Jeśli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to 

wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty. 

10. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę 

(niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego 

potwierdzone: 

1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości e-mail, który musi być zgodny z adresem 

e-mail podanym podczas pierwotnego składania oferty lub 

2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk „Potwierdź ofertę”. 

11. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku ust. 10 pkt 1 jest data 

kliknięcia w przycisk „Wycofaj ofertę” i potwierdzenie tej akcji. 

12. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub 

wniosków w postępowaniu. 

13. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości 

zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

14. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty 

lub wniosku. 

15. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku 

poprzez kliknięcie przycisku „Odblokuj formularz”. 

16. W przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat 

dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie. 

17. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są 

jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w odrębnym pliku z opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

19. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

 

XV. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2021 r. do godz. 12.15 za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie w sekcji 

„Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznika nr 1 do 

SWZ) podania ceny oferty - kwotę brutto, z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i 

usług (VAT). 

2. Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową.  

3. Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy 

dokonywać zgodnie z regułą matematyczną. 

4. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego VAT.  

5. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązku Wykonawcy.  

6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 

7. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia 

i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według 

kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami ofert: 

1) „Cena” (C)  - waga kryterium 60% 

Rozpatrywana będzie na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:  

            C min 
C = ---------------- x 100 pkt 
            Co 
gdzie:  Cmin – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 

Co    – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej  

 
2)  „Gwarancja jakości” (G) - waga kryterium 40% 

Rozpatrywana będzie na podstawie okresu gwarancji jakości za przedmiot zamówienia, podanego 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego (warunek 

konieczny) – 24 miesiące - rozpoczynający się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez Zamawiającego – 36 

miesięcy rozpoczynający się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

Okres gwarancji należy proponować jedynie w pełnych miesiącach. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja jakości” (G) zostanie obliczona według następującego 

wzoru:  

    (Go - Gmin)  
G = ---------------- x 100 pkt 
     (Gmax – Gmin) 
 

gdzie:  Go – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej (w miesiącach) 

Gmax – gwarancja maksymalna – 36 miesięcy 
Gmin – gwarancja minimalna – 24 miesiące 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących sumę 

punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego 

kryterium, obliczonych wg wzoru: 
 

P = C x 60% + G x 40%  

 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości”. 
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. 
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Punkty będą przyznawane do dwóch miejsc po przecinku. 

 
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w poszczególnych 

kryteriach. Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterium 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 

będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty  

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 

3) o unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o 

której mowa w ust. 1 pkt. 1, zamieszcza na tej stronie (www.bip.skrwilno.pl) w zakładce 

„Zamówienia publiczne” oraz https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno w zakładce „Wiadomość 

publiczna”. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

4. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko 

jedną ofertę̨.  

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie po-

informowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  
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6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 5, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 

oferty.  

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców.  

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie.  

 

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XX. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do 

SWZ. 

2.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

danych zawartych w ofercie. 

3.  Zamawiający nie przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty.  

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

pisemnej. 

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego 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: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające 

wniesienie odwołania. 
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5. 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. Domniemywa się, że Zamawiający mógł 

zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Terminy wniesienia odwołania, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 

progi unijne,  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 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. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na podstawie art. 579 ust. 

1 ustawy Pzp. 

8. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się, 

znajdują się w Dziale IX ustawy Pzp. 

 

XXII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek, 

2) przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 

XXIII.  Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do siwz, 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu - zał. nr 2 do siwz, 

3. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy zał. 

nr 3 do siwz, 

4. Wzór umowy - zał. nr 4 do siwz, 
5. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej -  zał. nr 5 do siwz  
6. Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 6 do siwz 

7. Wykaz wykonanych dostaw - zał. nr 7 do siwz 

 
 


		2021-02-01T08:25:33+0100
	Dariusz Kolczyński




