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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiat Pruszkowski  
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30  
NIP 5342405501  
REGON 013267144  
Centrala tel. + 48 22 738 14 22  
Zespół zamówień publicznych + 48 738 14 70   
e- mail: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl  
adres strony internetowej postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow 
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.powiat.pruszkow.pl/  

II. Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.  

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow 
 
Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna 
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. 
Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale IX. 
 
Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały i w trakcie postępowania będą 
zamieszczone w zakładce „Postępowania”. W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub 
dokumentami należy przejść na formularz postępowania. 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia 
wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy pzp. na podstawie ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
lub pzp. 

2. Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 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. 

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

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje 
za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow 

6.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający:  
1) Nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których 

mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

2) nie przewiduje składania oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty 
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

3) nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych, 

4) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

6) uznaje, że konieczne jest ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, złożenia oferty po 
sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 
stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow, o których mowa w art. 
131 ust. 2 ustawy,  

7) nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z 
tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

8) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,  

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
http://www.powiat.pruszkow.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
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9) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

10) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których 
mowa w art. 94 ustawy,  

11) nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, 

12) nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których 
mowa w 94 ustawy PZP, 

13) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 9  

14) nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP, 

15) nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, 

16) nie przewiduje zaliczek,  
7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, jeśli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej.  

8. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie 

art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie 
może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji 
ratowniczej, prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. pojazdów oraz demontaż pojazdów, dla których sąd 
orzekł przepadek na rzecz powiatu.  
 
Usługa usuwania jest prowadzona w ruchu ciągłym, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usuwanie 
pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 
przyjęcie ich na parking odbywa się na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, którą wydaje policjant, 
strażnik gminny (miejski) lub osoba prowadząca akcję ratowniczą. 
 
Zakres podstawowych czynności usługi usuwania, przechowywania i likwidacji pojazdów obejmuje: 
 
1) przyjęcie powiadomienia od uprawnionego podmiotu do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu; 
2) dojazd do miejsca zdarzenia; 
3) zabezpieczenie pojazdu od chwili wydania dyspozycji usunięcia przez uprawnione podmioty; 
4) usunięcie pojazdu z drogi; 
5) załadunek i rozładunek pojazdu; 
6) uprzątnięcie miejsca zdarzenia (jeśli jest taka potrzeba); 
7) umieszczenie pojazdu na parkingu; 
8) wykonanie i przechowywanie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej pojazdu 

przyjmowanego na parking; 
9) umożliwienie osobom uprawnionym wstęp na teren parkingu w celu dokonania oględzin pojazdu lub 

przeprowadzenia czynności kontrolnych; 
10) przechowywanie pojazdu na parkingu; 
11) wydanie pojazdu osobie uprawnionej; 
12) odbiór i demontaż pojazdu, dla którego sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu.  

 
Do usuwania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny w liczbie zapewniającej możliwość 
sprawnego wykonywania usługi w możliwie najkrótszym czasie. 
 
Parking strzeżony powinien być zlokalizowany na terenie powiatu pruszkowskiego lub na terenie powiatów 
sąsiednich, jednak nie dalej niż 15 km od granicy powiatu pruszkowskiego, ogrodzony, oświetlony i dozorowany. 
Powinien również posiadać odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie wszystkich 
dotychczas usuniętych pojazdów.  
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Obecnie na parkingu w Jawczycach znajduje się około 155 pojazdów nieodebranych przez właścicieli, które będą 
musiały być przetransportowane na parking wskazany w ofercie. 
 
Pojazdy usunięte z drogi powinny być przechowywane wyłącznie na parkingu wskazanym w ofercie, w taki 
sposób, aby ich stan nie uległ pogorszeniu. Pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby 
nie zagrażały środowisku. Wykonawca powinien prowadzić stację demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji lub punkt zbierania pojazdów. Szczegółowe warunki przechowywania pojazdów oraz obowiązki 
Wykonawcy określa wzór umowy. 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV 
 

50118110-9 Usługi holownicze 
98351100-9 Usługi parkingowe 
50190000-3 Usługi w zakresie złomowania pojazdów 
 

3. Jeżeli w odniesieniu do wymienionych powyżej elementów opisu zamówienia powstałyby u Wykonawcy 
jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, wówczas dla ostatecznego rozstrzygnięcia wymagań Zamawiającego 
w tej kwestii oraz przygotowania oferty przez Wykonawcę – wiążącymi będą wyjaśnienia, uściślenia oraz 
informacje uzupełniające, uzyskane w trakcie formalnej procedury ewentualnych zapytań do SWZ. 

4. Jeżeli gdziekolwiek w SWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert przy zastosowaniu 
rozwiązań równoważnych opisywanym. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane 
pochodzenie urządzeń objętych zamówieniem, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy PZP (np. marka, znak 
towarowy, producent, dostawca), Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń o parametrach 
równoważnych - tożsamych lub wyższych od tych, jakie zawarto w opisie. Pod pojęciem równoważności 
rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów techniczno-jakościowych oraz wymogów gwarancyjnych, nie gorszych od 
założonych w w/w opisie. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne, mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. 
 

5. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 
Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj. : czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 
usługi – załadunek, rozładunek i holowanie pojazdów, przyjmowanie i wydawanie pojazdów z parkingu, 
przemieszczanie pojazdów na parkingu, prowadzenie rejestru przechowywanych pojazdów. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia,  
w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Kontrola może być przeprowadzona 
bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy zostały określone we projekcie umowy, stanowiącym do SWZ. 

6. Zamawiający wymaga złożenia oferty ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na stronie Zamawiającego 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow 

7. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom Wykonawcy oraz Zamawiającego przed, w trakcie 
oraz po zakończeniu wykonywania usługi, Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest stosować 
odpowiednie środki bezpieczeństwa, w szczególności wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z 
przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż., aktualnymi 
przepisami sanitarnymi oraz zgodnie z zaleceniami osób nadzorujących 

8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 
za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty  
w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
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10. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań, określonych w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik  nr B do SWZ oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

V. Termin wykonania zamówienia  

Okres 36 miesięcy  
 

VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, zostały zawarte w załączniku nr A do SWZ. 

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr A do SWZ.  

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr A 
do SWZ.  

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

VII. 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. 

1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).  

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl , dalej „platforma”.  

4. Link do prowadzonego postępowania znajduje się na stronie:  

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow 

5. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz 
z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert.  

6. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym 
wszelkie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
udostępnionego na platformie, w linku postępowania formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za 
datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, 
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej, za pośrednictwem 
platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania otwarcia 
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie 
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.  

8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:  
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.  
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8 .  

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
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g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 
warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie określonym na stronie internetowej 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow oraz uznaje go za wiążący.  

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń, oraz innych czynności podejmowanych w 
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  oraz w zakładce prowadzonego postępowania.  

11. 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”). Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu.  

12. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej e-mail: 
zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).  

VIII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, 
art. 66 i art. 69 ustawy.  

Nie dotyczy. 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami  

1. Do kontaktu z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza:  

1) W sprawie procedury – Karolina Mąkal, Wiesława Amanowicz – Zespół Zamówień Publicznych,  

2) W sprawach merytorycznych –Sławomir Rakowiecki, Anna Rusiecka - Wydział Obsługi Mieszkańców.  

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

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania , pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem 
terminu składania ofert.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużania terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

6. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ. 

7. Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 135 ustawy Pzp 

 

X. Podstawy wykluczenia 
 

A. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia: 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę – art. 108 ust. 1 ustawy:  
 
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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

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

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, 

h) 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 
Polskiej - 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 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, 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. 

2. Na podst. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

 
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 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. 

3. Wykluczeniu z postępowania na podstawie z przesłanek o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 
podlegać będzie : 
1) Wykonawca, 
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2) Wykonawcy występujący wspólnie, 
3) podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w 

postępowaniu. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2  i 5 ustawy 

Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że: 
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 postępowaniem 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 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3 powyżej są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, a jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
 
B. Fakultatywne przesłanki wykluczenia: 

 

6. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia Wykonawcy – art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6-10 ustawy:  

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) 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; 

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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. 

7. Wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1,4 i 6 - 10 ustawy 
Pzp podlegać będzie Wykonawca, a także: 

1) Wykonawcy występujący wspólnie, 

2) Podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w 
postępowaniu. 
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XI. Warunki udziału w postępowaniu 

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

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

Zamawiający wymaga posiadania 

 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180,209) 

 wpisu do rejestru gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach w związku z  prowadzeniem stacji demontażu pojazdów lub punktu 
zbierania pojazdów 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000 zł 

 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

a) Zdolność techniczna  

Zamawiający wymaga dysponowanie potencjałem technicznym, tj.  

 

 dysponowanie minimum 2 pojazdami przystosowanymi do usuwania pojazdów o dmc do 3,5 t oraz 
minimum 1 pojazdem do usuwania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t (tj. samochodów ciężarowych, 
ciągników siodłowych i naczep);  
 

 dysponowanie parkingiem, na którym będą przechowywane zatrzymane pojazdy, spełniającym 
następujące warunki: 

 ogrodzony, 

 utwardzony, 

 oświetlony,                    

 posiadający minimum 150 miejsc parkingowych dla pojazdów o dmc do 3,5t; 

 posiadający minimum 3 stanowisk do parkowania pojazdów o dmc powyżej 3,5t; 

 dysponujący co najmniej 2. stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed 

 działaniami czynników atmosferycznych; 

 zlokalizowany w takim miejscu, aby usunięcie pojazdu ze wskazanego miejsca  na terenie 
powiatu pruszkowskiego było możliwe do zrealizowania w ciągu 60 minut od przyjęcia zlecenia. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość nie sumuje się, 
tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że 
wykonał wskazane usługi określone wyżej.  
 
Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia 
zawodowego, musi być spełniony: 

 przez Wykonawcę samodzielnie, lub 

 przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie, lub 

 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z 
Wykonawców występujących wspólnie, 
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2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych 
Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia.  

6. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może wypełnić w Części 
IV JEDZ jedynie sekcję α (alfa) – „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. 

XII. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te 
zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, 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. 

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

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

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

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XIII SWZ. 

XIII. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia.  

 

1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów), składanych przez 
wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu: 
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1) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  oraz o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). 
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki 
dowodowe.  
 
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji. 

 

 Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 
pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-
krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,  

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ 
(dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie 
Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne. 

 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy 
z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim 
wykonawca wykazuje ich spełnianie). 

 

 W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć 
wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz 
JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). 

 

 W części IV wypełnia tylko alfa – ogólne oświadczenie  
 

 Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach 
Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. 

 

 W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz 
JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego 
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. 

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby JEDZ, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  
w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
 
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez 

wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia: 

 
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzg4
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informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.  

 
Zamawiający samodzielnie uzyska odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,  
 
Natomiast jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie 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. 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 powyżej, 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 pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, 
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez 

wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 

 
1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 6 

września 2001 r.  o transporcie drogowym ,lub inny odpowiadający mu dokument, który został wydany 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a który uprawnia do wykonywania transportu 
drogowego rzeczy; 
 

2) wpis do rejestru gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji– art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. b, c; 

 
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 
zł; 

 
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy  w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
 

5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 
 
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są 
już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 
 
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
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realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków 

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.  

 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, 
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub 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: 

 oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 

 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art.125 
ust.1 ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu.  
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 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 oraz 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. 

XIV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.03.2023 r.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez platformę, która zapewnia szyfrowanie ofert. Składanie 
ofert odbywa się poprzez stronę postępowania – link postępowania, dostępny na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow. 

2. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego, pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, przekazuje się 
Zamawiającemu, opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument, o którym mowa w ust. 3, został wystawiony jako dokument w 
postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

5. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje się w 
przypadku:  

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
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a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,  

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia,  

c) pełnomocnictwa – mocodawca.  
Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – 
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

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

7. Przy sporządzaniu oferty w postaci elektronicznej Zamawiający zaleca wykorzystanie formatu danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt,  

8. Na platformie występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 10 plików 
lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

9. Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 
Formularza składania oferty (nazwa: Oferta/Wniosek Wykonawcy) dostępnego na platformie w kroku 
pierwszym składania oferty, w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2020r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu, w kroku pierwszym składania oferty, w 
formularzu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa (nazwa: Tajemnica 
przedsiębiorstwa). Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został 
zamieszczony w odrębnym pliku.  

11. Za datę przekazania oferty na platformie przyjmuje się datę jej przekazania w systemie przez kliknięcie 
przycisku „Złóż ofertę” w kroku drugim składania oferty i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.  

12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza 
składania oferty.  

13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca składając ofertę wraz z załącznikami opatrzył odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odrębnie każdy dokument (każdy plik). W przypadku przekazania 
na platformę plików skompresowanych (.zip) Wykonawca może opatrzyć cały folder odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (Zamawiający nie wymaga).  

14. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 
propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.  

15. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 
najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

 

16. Ofertę wraz z załącznikami stanowią:  

1) Formularz ofertowy: załącznik nr 1 do SWZ,  
2) JEDZ 
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w 
przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zgodne co do treści ze wzorem 
zawartym w załączniku nr 6 do SWZ (o ile dotyczy).  

4) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – 
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika z 
dokumentów rejestrowych Wykonawcy.  

5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeśli zostaje wnoszone w formie niepieniężnej.  
6) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie w załączniku nr 7 do SWZ ( jeśli dotyczy). 

 
17. Wykonawca w postępowaniu ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

18. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

19. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione 
z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  
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20. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) 

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 
Platformie Zakupowej i udostępnionego. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców, 
dostępnej na Platformie Zakupowej.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godziny 09.30.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji dla Wykonawców, dostępnej na Platformie Zakupowej.  

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

6. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego 
następuje otwarcie ofert, co powoduje brak możliwości ich otwarcia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert zostanie udostępniona przez Zamawiającego na stornie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

XVII. Termin otwarcia ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.12.2022 r., o godzinie 10.00 .  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o:  

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

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 1 ustawy Pzp  w sposób w nim wskazany.   

7. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie 
uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty 
określonych  w niniejszej SWZ). 

XVIII. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Ustala się wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do 19.12.2022 r. do godziny 09.30.  

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;  
b) gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

Santander nr 94 1090 1056 0000 0001 4821 9688 z dopiskiem WADIUM – usuwanie 
pojazdów….(ZP.272.29.2022).  
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Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego. 

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

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b) do d), 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), 
Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub, aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).  

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, 
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.  

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.  

XIX. Sposób obliczania ceny 

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy.  

2. Oferowane ceny jednostkowe Wykonawcy nie mogą przekroczyć wartości ustalonych uchwałą  
nr XXXVIII.306.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku wydania odstąpienia od usunięcia pojazdu.(UWAGA! Uchwała w 2022 roku będzie 
zmieniana). 

3. W cenie oferty powinny być również uwzględnione wszelkie ryzyka, które doświadczony Wykonawca mógł  
w racjonalny sposób przewidzieć. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone 
są w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr A do SWZ.  

4. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
5. oferowane ceny należy podać w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.  
6. Podstawą obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna, wynikająca z rachunku 

ekonomicznego, wykonanego w oparciu dokumentacje zamówienia wiedzę techniczną oraz Opis przedmiotu 
zamówienia. 

7. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje 
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując:  
a) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego;  
b) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;  
c) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  
9. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie rozliczane na zasadach określonych w projekcie umowy  
10. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania.  

11. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN, Wykonawca 
zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o 
niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie 
internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: https://www.nbp.pl  

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe 
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a 
także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.  
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XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  

1) CENA – waga kryterium 60 %, w tym: 

 cena za usuwanie pojazdów 5%, 

 cena za przechowywanie pojazdów do 3 miesięcy 55% 
z uwzględnieniem niżej wymienionych wag procentowych dla każdego rodzaju pojazdu: 

 

1) rower lub motorower    – 2%, 

2) motocykl      – 2%, 

3) pojazd o dmc do 3,5 t    – 45%, 

4) pojazd o dmc powyżej 3,5 – do 7,5t   – 3%, 

5) pojazd o dmc powyżej 7,5 – do 16t   – 1%, 

6) pojazd o dmc powyżej 16t    – 1%, 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne  – 1 %, 

8) holowanie (usuwanie pojazdów)  – 5 %; 
 

Zamawiający uznaje że 1 % = 1 pkt  
 
 2. GODZINY WYDAWANIA POJAZDÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

- waga kryterium 20 % (1 % = 1 pkt), w tym: 
 

1)  wydawanie pojazdów w godzinach: 8.00 – 16.00  – 2%, 

2)  wydawanie pojazdów w godzinach: 8.00 – 17.00  – 4%, 

3)  wydawanie pojazdów w godzinach: 8.00 – 18.00  – 6%, 

4)  wydawanie pojazdów w godzinach: 8.00 – 19.00  – 10%, 

5)  wydawanie pojazdów w godzinach: 8.00 – 20.00  – 20%; 
 
W obowiązującej umowie Wykonawca zobowiązany jest do wydawania pojazdów z parkingu we wszystkie dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. 
 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego czasu wydawania pojazdów niż do 20.00,  do 
punktacji zostanie przyjęty maksymalny czas określony w SIWZ, tj. do godz. 20.00 natomiast  
w umowie uwzględniony będzie czas wydawania pojazdów zgodnie ze złożoną ofertą.  

 
 3. GODZINY WYDAWANIA POJAZDÓW W SOBOTĘ 

 - waga kryterium 10 %, przy czym: 
 

1) TAK – 10 pkt, 
2) NIE - 0 pkt; 

 
Warunek: Wydawanie pojazdów w sobotę odbywa się przez co najmniej 6 następujących po sobie godzin, 
w dowolnie wybranym przez Wykonawcę przedziale czasowym między godziną 8.00  
a 16.00. 
 
W obowiązującej umowie Wykonawca zobowiązany jest do wydawania pojazdów z parkingu w soboty w 
godzinach 8.00 – 14.00. 

 
 4. GODZINY WYDAWANIA POJAZDÓW W NIEDZIELĘ 

- waga kryterium 10%, przy czym: 
 

1) TAK – 10 pkt, 

1) NIE – 0 pkt 
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Warunek: Wydawanie pojazdów w niedzielę odbywa się przez co najmniej 4 następujące  
po sobie godziny, w dowolnie wybranym przez Wykonawcę przedziale czasowym między godziną  8.00 a 
14.00. 

 
W obowiązującej umowie Wykonawca zobowiązany jest do wydawania pojazdów z parkingu  w niedzielę  
w godzinach 8.00 – 14.00. 

 
Oferty oceniane będą w 2 etapach. 
W I etapie dokonana będzie ocena ofert wg kryteriów oceny ofert . 
W II etapie Zamawiający zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
 
Szczegółowy zasady przyznawania punktów w kryteriach oceny  
 
 
1. W kryterium „CENA” ( C )  

 
Kryterium cena ( C ) składa się z dwóch podkryteriów: cena za usuwanie pojazdów (holowanie) (Cu) i cena za 
przechowywanie pojazdów do 3 miesięcy (Cp)  
 

C = Cu +Cp 
 
Obliczenie wagi w podkryterium cena za usuwanie pojazdów (holowanie) – Cu 
 
 

 
 
Cu – liczba punktów badanej oferty dla podkryterium ceny za usuwanie pojazdów, 
CN – najniższa suma cen jednostkowych z rozpatrywanych ofert z uwzględnieniem ich wag dla każdego rodzaju 

pojazdu, 
CB  – suma cen jednostkowych badanej oferty z uwzględnieniem ich wag dla każdego rodzaju pojazdu; 
 
Obliczenie wagi w podkryterium cena za przechowywanie pojazdów do 3 miesięcy (Cp) 
 

 
 
Cp – liczba punktów badanej oferty dla podkryterium ceny za przechowywanie pojazdów  

do 3 miesięcy, 
CN – najniższa suma cen jednostkowych z rozpatrywanych ofert z uwzględnieniem ich wag dla każdego rodzaju 

pojazdu,  
CB  – suma cen jednostkowych badanej oferty z uwzględnieniem ich wag dla każdego rodzaju  
           pojazdu; 
 
Po dokonaniu porównania ofert w pokryterium cena za przechowywanie poszczególnych pojazdów do 3 m-cy 
(Cp), przyznane punkty zostaną zsumowane i dodane do punktów uzyskanych w kryterium cena za usunięcie 
pojazdów z drogi (Cu) . 
 
 

7

∑ wi CNi

i=1

w1CN1 + w2CN2 + w3CN3 + w4CN4 + w5CN5 + w6CN6 + w7CN7

7

∑ wi CBi

i=1

w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 

Cu =  x 100  x 5 % =  x 100  x 5 %  

7

∑ wi CNi

i=1

w1CN1 + w2CN2 + w3CN3 + w4CN4 + w5CN5 + w6CN6 + w7CN7

7

∑ wi CBi

i=1

w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 + w1CB1 

Cp =  x 100  x 55 % =  x 100  x 55 %  
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2. W kryterium „GODZINY WYDAWANIA POJAZDÓW OD PONIEDZIAŁKU  
DO PIĄTKU”  (G)  zostanie zastosowana punktacja:  

 

1) wydawanie pojazdów w godzinach : 8.00 – 16.00  – 2 pkt, 

2)  wydawanie pojazdów w godzinach : 8.00 – 17.00  – 4 pkt, 

3)  wydawanie pojazdów w godzinach : 8.00 – 18.00  – 6 pkt, 

4)  wydawanie pojazdów w godzinach : 8.00 – 19.00  – 10 pkt, 

5)  wydawanie pojazdów w godzinach : 8.00 – 20.00  – 20 pkt; 
 
 
3. W kryterium GODZINY WYDAWANIA POJAZDÓW W SOBOTĘ (S) zostanie zastosowana punktacja:                                                               

 

1) TAK  – 10 pkt,  

2) NIE    - 0 pkt; 
 
4. W kryterium „WYDAWANIE POJAZDÓW W NIEDZIELĘ”  (N) zostanie zastosowana  punktacja:  

 

1) TAK  – 10 pkt, 

2) NIE    - 0 pkt. 
 

14.1 Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Oferta 
wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną łączną liczbę punktów. Oferta może 
zdobyć najwyżej 100 pkt.  
 

14.2 Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.  
 
OF najkorzystniejsza = C cena + G godziny wydawania + S sobota + N niedziela  
 
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną. 

 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą sumę punktów przy spełnieniu 
stawianych warunków udziału w postępowaniu. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające 
odrzuceniu.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani 
do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie 
przedstawiało taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert 
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych, zawierających nową cenę lub koszt. 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust.2 i art. 187 ustawy Pzp,  dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ.  
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy, w 
terminie nie krótszym niż 10 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. 

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr A do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie 

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

XXIII. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom, i podania w przez Wykonawcę w ofercie firm Podwykonawców, o ile są oni znani 
Wykonawcy na etapie składania ofert.  

2. Jeżeli zmiana, albo rezygnacja Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach kreślonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o dzielenia zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje 
się odpowiednio.  

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

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 lub 
oświadczenia, lub dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy. 

6. Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.  
7. Pozostałe informacje znajdują się w zał. Nr A do SWZ – projektowane postanowienia umowy.  

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2. Odwołanie przysługuje na:  
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,  
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b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, albo elektronicznej. 
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy „Środki ochrony 
prawnej”. 
 

XXV. Ochrona danych osobowych 
 
Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę 
Pruszkowskiego z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. 022 738 14 08, 
sekretariat@powiat.pruszkow.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail: 
ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania 
sformalizowanych procedur udzielania zamówień, spoczywających na Zamawiającym, zgodnie z Ustawą.  

4. Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy, a także podmioty, z 
którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww. ustawowego 
zadania.  

5. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania , a następnie dokumentacja będzie 
przechowywana zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.  

6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej 
jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.  

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

8. Osobie fizycznej przysługuje:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej (w przypadku, 

gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego 
wysiłku osoba fizyczna może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenia zamówienia);  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
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zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego);  

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-197 Warszawa.  

9. Osobie fizycznej nie przysługuje:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
10. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osób fizycznych mogą 

być przekazywane do państw spoza EOG z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w 
ustawie prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na osobie fizycznej obowiązku informacyjnym wynikającym z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający bezpośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy 
o RODO. 
 

XXVI. Załączniki do SWZ.  
 

1. Zał. 1 Formularz oferty  
2. Zał. 2- JEZD – zał. nr 2  
3. Zał. 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  
4. Zał. 4 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  
5. Zał. 5 – wykaz sprzętu  
6. Zał. 6 - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich  
7. Zał. 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
8. Zał. 8 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEZD 
9. Zał. A - Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami  

 
 

 

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
 

/-/ Krzysztof Rymuza  
S T A R O S T A  

 


