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I  Definicje 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia definicje mają następujące znaczenie: 
1. „Zamawiający” – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, 
2. „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3. „Ustawa” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019, z późn. zm.), 
4. „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego udzielenie jest przedmiotem Postępowania, 
5. „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez 

Zamawiającego, którego warunki określa niniejszy SWZ, 
6. „Umowa” – umowa w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem, 
7. „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie Zamówienia, 
złożyła ofertę w Postępowaniu lub zawarła Umowę, 

8.  „Oświadczenie” - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie może być sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, 

9. „Rozporządzenie” – 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, poz. 2415), 

10.  „Platforma zakupowa” - platforma zakupowa Zamawiającego, zlokalizowana pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz. 

II  Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, 
NIP: 876-21-47-088, REGON: 871528212, KRS: 0000132903, Numer telefonu: (56) 45 04 210, Adres 
poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.grudziadz.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz 
Zamawiający zapewnił, od dnia umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, wskazanej w zdaniu powyżej, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do 
SWZ. 

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

Zamawiający informuje, że pod podanym poniżej adresem strony internetowej udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z Postępowaniem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz 

IV Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
 

V Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
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VI Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem materiałów do zimowego utrzymania 
dróg: soli drogowej i wypadowej wraz z transportem, luzem z antyzbrylaczem. Wielkość zamówienia 
oszacowano na: 
1.1. 3400 Mg soli drogowej luzem bez opakowania z antyzbrylaczem do posypywania dróg [DR],  
1.2. 200 Mg soli wypadowej luzem bez opakowania z antyzbrylaczem do wytwarzania solanki [WS],  

2.  Wymagane właściwości fizyko-chemiczne zostały określone w formularzu ofertowym. 
3.  Zamówienie będzie realizowane z zastosowaniem prawa opcji : 

3.1. ilość dostawy gwarantowanej przez Zamawiającego: 
3.1.1. 2500 Mg soli [DR], 
3.1.2. 100 Mg soli [WS], 

3.2. ilość dostawy na prawach opcji (ilość uzależniona jest od warunków pogodowych): 
3.2.1. 900 Mg soli [DR], 
3.2.2. 100 Mg soli [WS], 

4.  Wykonawca realizował będzie dostawy sukcesywnie (cząstkowe) własnym środkiem transportu wraz 
z załadunkiem i rozładunkiem w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania 
przez Zamawiającego mailem. 

5.  Do zamówienia zastosowanie będzie miało prawo opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmniejszenia ilości poszczególnych materiałów, przy czym Zamawiający gwarantuje zakup 
materiałów w podanych wyżej ilościach. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 
względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość materiałów 
niedostarczonych, przewyższających minimalną, gwarantowaną wielkość zamówienia. 

6.  Do każdej partii dostawy Wykonawca dołączy dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę. 
W przypadku braku ww. dokumentu dostawa będzie zwrócona na koszt Wykonawcy. 

7.  Zamawiający ma prawo przed odbiorem dostawy zażądać ważenia kontrolnego na wadze wskazanej 
przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (kierowca). W przypadkach 
stwierdzenia różnicy podczas ważenia kontrolnego, Zamawiający w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy (kierowca) sporządzi protokół różnic. 

8.  Wykonawca dostarczy do każdej partii zamówienia oświadczenie o zgodności właściwości i cech 
materiałów ze SWZ lub certyfikat jakości. 

9.  Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34927100-2 [Sól drogowa] 

VII Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 31.03.2022 r. 

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

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy bez 
konieczności przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zostały przewidziane 
w § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 
 

IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1.  Komunikacja w Postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
2.  Zamawiający informuje, iż będzie komunikował się z wykonawcami za pomocą Platformy zakupowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz. 
3.  Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania Platformy zakupowej 

należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, 
cwk@platformazakupowa.pl. 

4.  Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl:  
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) 

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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5.  Zamawiający  określa  wymagania  sprzętowo -  aplikacyjne  umożliwiające  pracę  na Platformie 
zakupowej: 
5.1.  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
5.2.  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, 

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

5.4.  włączona obsługa JavaScript, 
5.5.  zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

z rozszerzeniem .pdf 
5.6.  Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 
5.7.  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. 

5.8.  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. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego Postępowania: 
7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym 

na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
7.2. zapoznał  i  stosuje  się  do  Instrukcji  składania  ofert/wniosków  dostępne  pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 
8. Ofertę, Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
9. Oferty, Oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 
1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2 rozdziału IX SWZ, przekazywane 
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

11. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej wskazanych przez zamawiającego w pkt 2 rozdziału IX SWZ. 

12. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

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

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(66)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(66)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(118)&cm=DOCUMENT
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zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument. 

15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z  dokumentem w postaci papierowej. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 15 rozdziału IX SWZ, dokonuje w przypadku: 
16.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 
które każdego z nich dotyczą; 

16.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

16.3. innych dokumentów, - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w pkt. 16 rozdziału IX SWZ, może dokonać również notariusz. 

18. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

19. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa pkt. 20 rozdziału IX SWZ, dokonuje w przypadku: 
21.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

21.2. przedmiotowego środka dowodowego, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

21.3. pełnomocnictwa - mocodawca. 
22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 

mowa pkt. 21 rozdziału IX SWZ, może dokonać również notariusz. 
23. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

24. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip, .7Z 
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X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: 
1.1. Włodzimierz Tesz, tel. 56 4504210 

XI Termin związania ofertą 

1.  Wykonawca jest związany ofertą do dnia 7.09.2021 roku. 
2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, 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. 1 rozdziału XI SWZ, 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. 1 rozdziału XI SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

XII Sposób oraz termin składania ofert 

1.  Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
2.  Termin składania ofert upływa dnia 9.08.2021 r. o godz. 11.00. Oferty złożone po terminie składania 

ofert zostaną odrzucone. 
3.  Oferty wraz z załącznikami składa się poprzez załączenie na Platformie zakupowej. Do Oferty należy 

załączyć: 
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 24.1.3., o ile ma zastosowanie, 
3.2. Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 19.4 i 19.5, o ile ma zastosowanie, 
3.3. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 20.2., 
3.4. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 20.3., o ile ma zastosowanie, 
3.5. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 20.4., o ile ma zastosowanie, 
3.6. dokument, o którym mowa w punkcie 20.11, 
3.7. pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 20.12, o ile ma zastosowanie, 
3.8. dokument wniesienia wadium, o którym mowa w punkcie 22.6, o ile ma zastosowanie. 

4.  Ofertę, Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

5.  Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Ofertę wraz z załącznikami 
należy załączyć na Platformę zakupową. 

6.  Aby złożyć ofertę wraz z załącznikami na Platformie zakupowej należy postępować zgodnie 
z zapisami Rozdziału IX SWZ. 

7.  Datą złożenia ww. oświadczeń i dokumentów będzie data ich umieszczenia na Platformie zakupowej 
przez Wykonawcę. 

8.  Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 
9.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 
i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy. Informacje te 
należy przekazać zgodnie z punktem 10 rozdziału IX SWZ. 

XIII Termin otwarcia ofert. 

1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2021 o godz. 12.00, za pośrednictwem Platformy zakupowej. 
2.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
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3.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XIV Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 Ustawy. 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 Ustawy. 

2.  Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 Ustawy, wykluczy również z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcę: 
2.1. 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 (pkt. 4), 

2.2. 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 (pkt. 7),.  

3.  Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 Ustawy.  
4.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 

lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒10 Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
określone w art. 110 ust. 2 Ustawy.  

5.  Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 
wystarczające, wykluczy Wykonawcę.  

6.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

XV Sposób obliczenia ceny 

1.  Cenę ofertową należy podać w PLN brutto cyfrą i słownie w Formularzu ofertowym, którego wzór 
stanowi Załączniki od nr 2 do SWZ. 

2.  Cena ofertowa wyrażona w złotych polskich wraz z podatkiem VAT obejmować będzie wszelkie 
należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

3.  Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie 
z zasadami matematycznymi. 

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

1.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna 
liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 punktów. 

2.  Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert: 
2.1. Cena (C) – waga 80%, 
2.2. Termin dostawy (T) – waga 20%, 

3.  Punkty w ramach kryterium C – Cena całkowita brutto, zostaną przyznane Wykonawcom, zgodnie ze 
wzorem przedstawionym poniżej: 

Cmin 
C = ———— x 100 x 80% 

Cof 
gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert 
Cof – cena w badanej ofercie 
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Pod pojęciem ceny brutto, rozumie się cenę ofertową brutto za realizację zamówienia wskazaną 
w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w ramach powyższego kryterium, wynosi 80 punktów. 
 
4.  Kryterium terminu dostawy (T), będzie rozpatrywane na podstawie podanego przez wykonawcę 

w ofercie terminu dostawy będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni, licząc od dnia złożenia 
zamówienia do dnia dostawy podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca, który 
zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalnie 10 pkt, natomiast oferta pozostałych 
Wykonawców zostanie oceniona wg poniższego wzoru: 
           Tmin 
T = ———— x 100 x 20% 
           Tof 
gdzie: 
Tmin – najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert 
Tof – termin dostawy w badanej ofercie 

 
Uwaga: Maksymalny termin dostawy nie może być dłuższy niż 3 dni kalendarzowe, minimalny termin 
dostawy nie może być krótszy niż 1 dzień. Dni dostawy liczone są w liczbach całkowitych większych od 0. 
Jeżeli Wykonawca w treści oferty nie wpisze terminu dostawy lub zaproponuje termin dłuższy niż 3 dni, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaproponował maksymalny czas dostawy wynoszący 3 dni. Jeżeli 
Wykonawca wpisze termin realizacji dostawy, w liczbach ułamkowych, Zamawiający dokona 
zaokrąglenia w górę do najbliższej liczby całkowitej większej niż wpisana przez Wykonawcę. Jeżeli 
Wykonawca wpisze termin dostawy 0 dni, Zamawiający przyjmie, że wykonawca wpisał termin dostawy 
równy 1 dzień. 
Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20. 
 

XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

1.  Zamawiający zawrze Umowę, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 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. 

2.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda 
przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

3.  O terminie i miejscu podpisania Umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 
4.  Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania 

umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia zawarte są w rozdziale XXXIII SWZ. 

XVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy. 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2.  Odwołanie przysługuje na: 
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, 

mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 
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3.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
4.  Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5.  Odwołanie wnosi się w terminie: 
5.1. 5  dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

5.2.  dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.1.5. 

6.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 18.5 lub 18.6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8.  Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

9.  Jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku 
postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki- odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia 
zawarcia umowy. 

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 
wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

11. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w 
postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 Ustawy. 
13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. 
15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

17. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie 
orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

XIX Informacje o warunkach udziału w postępowaniu. 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.2.1. posiadają  zdolność  do występowania  w  obrocie  gospodarczym  tj. Zamawiający nie 
określa tego warunku. 
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1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego 
warunku. 

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego 
warunku. 

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. Wykonawca wykonał należycie nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało dostawę co najmniej 
min. 3000 Mg soli drogowej 

2.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.  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. 

5.  Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 
5.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
5.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
5.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa 
w punkcie 1.2. rozdziału XIX mogą spełniać łącznie, a warunki z punktu 1.1. rozdziału XIX każdy 
z osobna. 

XX Informacje o podmiotowych środkach dowodowych; 

1.  Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest 
zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych. 

2.  Zamawiający informuje, iż wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia. 
3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie, składa 

każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

4.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem, 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. 

5.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.  Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 1.2.4. rozdziału XIX Wykonawca, 

na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 1. Rozdziału XX przedkłada następujące 
dokumenty: 
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6.1. wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wykaz może być 
sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; 

7.  Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w punkcie 6.1, liczy się wstecz od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert. 

8.  Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji, dostaw wykonywanych wspólnie 
z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa pkt. 6.1 dotyczy dostaw, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

9.  Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w punkcie 2. Rozdziału XIV SWZ 
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 1. Rozdziału XX przedkłada 
następujące dokumenty: 
9.1. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie może być przygotowane według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, 

9.2. 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, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji; 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zastosowanie znajdzie § 4 Rozporządzenia. 

11. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. 

12. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w punkcie 11, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

XXI Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 Ustawy 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy.  

XXII Wymagania dotyczące wadium 

1.  Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz ust. 2 Ustawy. 

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

4.  Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 
4.1. pieniądzu; 
4.2. gwarancjach bankowych; 
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
310, 836 i 1572). 

5.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na następujący numer rachunku bankowego: 
28 1160 2202 0000 0001 7199 0903. 

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje 
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

7. O skuteczności wniesienia przelewem kwoty wadium decydować będzie data wpływu środków na 
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 22.5. SWZ. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej albo poręczenia, z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela, poręczyciela) do zapłaty całej kwoty 
wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta). 

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
wystąpienia jednej z okoliczności: 
9.1. upływu terminu związania ofertą; 
9.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
9.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium wykonawcy: 
10.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
10.2. którego oferta została odrzucona; 
10.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 
10.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 
wadium, jeżeli: 
13.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 

Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych 
lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

13.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 
13.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
13.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
13.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

XXIII Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1.  Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże przed 
dokonaniem samej czynności podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. 
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2.  Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
2.1. pieniądzu; 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. 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. 
3.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

3.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

3.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego; 

3.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

5.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

6.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, zgodnie z punktem 2 lub 3 rozdziału XXXIII SWZ. 

7.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

8.  Szczegółowe zasady zwrotu zabezpieczenia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej 
załącznik nr 3 do SWZ. 

XXIV Postanowienia różne 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. 

1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

1.3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

1.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

2. Zamawiający: 
2.1. nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
2.2. nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2.3. nie przewiduje: wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 

Ustawy; aukcji elektronicznej; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; zamówieniach, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy; zawarcia umowy ramowej. 

2.4. informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, prowadzone będą w złotych 
polskich. 
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3.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający 
nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających 
negocjacjom. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

4.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znane na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

5.  W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

XXV RODO 

1.  Zamawiający realizując obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 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, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzenia 2016/679 oświadcza, iż powyższe 
informacje zwarte są w Załączniku nr 6 do SWZ. 

2.  Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą. 

3.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

4.  Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

XXVI Załączniki 

1.  Załącznik nr 1 – Wymagania jakościowe 
2.  Załącznik nr 2 -  Formularz oferty 
3.  Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
4.  Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw 
5.  Załącznik nr 5 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
6.  Załącznik nr 6 - Klauzula RODO 
7.  Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 
 
 
 
 
 
 


