
 
 

TRYB PODSTAWOWY 
(bez negocjacji) 

art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

  

Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego, trzyosiowego samochodu CNG do 
wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka. 

 
 
 
 

 

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.  
REGON: 000151868 

NIP: 844-000-42-07 

Adres: ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki 

Strona internetowa: http://www.pgk.suwalki.pl 

e-mail: sekretariat@pgk.suwalki.pl 

tel: 87 – 565 32 85 
 
 
 
 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem: 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

 

skrzynka ePUAP Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 

SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

znak postępowania: ZP-1/2021/ZUK 



 
 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia oraz adres strony internetowej 

prowadzonego postępowania 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

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

publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą/ustawą Pzp/Pzp oraz aktów 

wykonawczych do ustawy. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp. 

3. Adres storny internetowej, na której będzie udostępniona SWZ, modyfikacje i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniportal.uzp.gov.pl; http://pgk.suwalki.pl 

Godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku 
 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego, trzyosiowego 

samochodu CNG do wywozu odpadów komunalnych typu śmieciarka zgodnie z poniższymi 

wymaganiami:  

 
PODWOZIE  – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego: 

1 Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2022 rok 

2 Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 26 przystosowane do zabudowy śmieciarki. 

3 Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) 

4 Rozstaw osi pojazdu max 3950 mm 

5 Zawieszenie pojazdu resorowe przód, pneumatyczne tył. 

6 Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota i przycisków na desce rozdzielczej. 

7 Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej. 

8 Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe. 

9 System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia. 

10 Techniczna nośność osi przedniej min 8 000 kg 

11 Techniczna nośność tylnego zawieszenia min 21 000 kg   

12 Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym,  pełnowymiarowe koło zapasowe. 

13 Silnik zasilany gazem CNG o pojemności max 10ltr i  mocy min 340 KM i momencie obrotowym 

min 1600 Nm. 

14 Norma emisji spalin EURO6. 

15 Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową. 

16 Zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 900 l. 

17 Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w 

bieg pełzający o przełożeniu  umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami. 

18 Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach. 

19 Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym.  

20 Elektrycznie sterowane szyby. 

21 Klimatyzacja. 

22 Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne. 



 
 

23 Reflektory halogenowe H7 ze światłami LED do jazdy dziennej. 

24 Radio. 

25 Immobiliser fabryczny. 

26 Tachograf cyfrowy. 

27 Gniazdo elektryczne 12V. 

28 Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola. 

29 Wyświetlacz  z komputerem pokładowym w języku polskim. 

30 2 kliny zabezpieczające, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu. 

31 Homologacja na pojazd kompletny. 

32 Okres gwarancji podwozia - min. 24 miesiące 

II. ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez 

Zamawiającego: 

1 Zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym z urządzeniem zasypowym tylnym, wykonana z 

blachy gr. 3 mm, ożebrowana profilem stalowym, z podłogą płaską z blachy typu HARDOX 450 

o gr. 4mm lub równoważna o parametrach: Twardość HB minimum 420; granica plastyczności 

RE  min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400  

2 Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie; 

3 Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudno ścieralnej, odpornej na odkształcenia i 

ścieranie typu Hardox HB o gr. 10 mm lub równoważna o parametrach: Twardość HB minimum 

420; granica plastyczności RE min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400 

4 Wzmocnienie bocznych ścian odwłoka z blach trudno ścieralnych typu HBW450 lub równoważna 

o parametrach: Twardość HB minimum 420; granica plastyczności RE   

min. 1250; granica wytrzymałości RM min. 1400 

5 Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21 m³. 

6 Podłoga skrzyni ładunkowej z blachy o gr. min 4 mm HBW 450 lub równoważna o parametrach: 

Twardość HB minimum 420; granica plastyczności RE  min. 1250; granica wytrzymałości RM 

min. 1400. 

7 Pojemność wanny załadunkowej min. 2,5 m³ 

8 Rynna ściekowa pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem. 

9 Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach zabudowy. 

10 Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka. 

11 Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka. 

12 Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- przełączanie w 

pulpicie w kabinie kierowcy na warianty: Do odzysku, Zmieszane, Bio, Gabaryty, Papier. 

13 Sterownik do otwierania odwłoka i opróżniania skrzyni umieszczony w kabinie kierowcy. 

14 System sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny, ręczny lub ciągły. 

15 Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz. 

16 System sterowania wyposażony w trzy wyłączniki stop umożliwiające natychmiastowe 

zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka i w kabinie.  

17 Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia odbywa się z automatycznego centralnego 

układu smarowania na smar stały, ilość punktów smarnych min. 30. 

18 Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana w barwach Zamawiającego- 

kolor pomarańczowy.  



 
 

19 Oświetlenie według obowiązujących przepisów. 

20 Zabudowa zgodna z PN-EN 1501 oraz posiadająca deklarację CE. 

21 Grzebieniowa listwa zabierająca dla pojemników 2- i 4-kołowych (MGB) od 80 l do 1100 l 

według DIN oraz pojemników 110 l 

22 Ramiona do pojemników 4-kołowych według DIN.  

23 Wrzutnik przygotowany do montażu anten RFID. 

24 2 pulpity sterowania, z lewej i prawej strony odwłoka.  

25 Automatyczne przełączanie prędkości dla pojemników 2- i 4-kołowych. 

26 Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne (zapobiega kolizjom pomiędzy pokrywami 

pojemników a mechanizmem załadunkowym). 

27 Stalowa składana burta, pozwalająca na załadunek gabarytów i worków.  

 

28 Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników, całkowicie ocynkowany. 

29 Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w 

przypadku zajętości umożliwiające: 

- ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu. 

- uniemożliwienie cofania pojazdem. 

- blokadę pracy układu ugniatania. 

30 Okres gwarancji zabudowy – 24 miesiące. 

31 Pozostałe informacje  

• Instrukcja obsługi w języku polskim,  

• Książka serwisowa i gwarancyjna w języku polskim,  

• Katalog części zamiennych ze schematem układu hydraulicznego i kompletnym schematem 

elektrycznym w języku polskim, 

• Zabudowa zgodna z dyrektywami 89/392 EWG i posiadają znak CE;  

• Dane dotyczące pojemności skrzyń ładunkowych i wanny zasypowej zgodne z EN 1501-1;  
32 Warunki serwisowe i gwarancyjne  

W ramach złożonej oferty Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego 

w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu 

działań serwisu. Wykonawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) 

od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z 

odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju 

pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, 

będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach 

zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.  
33 Pakiet serwisowy mobilny (z materiałami ) 24 miesiące 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia odnośnie pracy i obsługi śmieciarki w 

siedzibie Zamawiającego. 

3. Umowa na ubezpieczenie pojazdów zostanie zawarta przez Zamawiającego z wybraną firmą 

ubezpieczeniową. 

kod CPV:   

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów 

34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów 

 

 

 

 

 



 
 

Rozdział 7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego 
 

Rozdział 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp ust. 1 pkt. 6 i 7 

Rozdział 3. Oferty częściowe 
 

Rozdział 4. Informacja o dopuszczeniu lub wymogu złożenia oferty wariantowej 

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia 

Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dokonał podziału na części ze względu na niepodzielność przedmiotu 

zamówienia. 
 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2022 r. 
 

 
 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie 

polskiej. 
 
 

 

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

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych 

wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  

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

to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie 

stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca musi wykazać, że:  

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę w liczbie 

co najmniej 1 śmieciarki spełniającej wymagania w zakresie zabudowy, określone w 

wymaganiach technicznych załączonych do niniejszej specyfikacji 

b) posiada serwis: 

- stacjonarny - dla podwozia: w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego 

(Suwałki, ul. Sejneńska 82) 

- mobilny - dla zabudowy 
 



 
 

Rozdział 9. Podstawy wykluczenia 

 

 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), 

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 



 
 

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 

Rozdział 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

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; 

oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp: 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

 

 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - 

zgodne ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 3 do SWZ. 
2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 
      
 

 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 



 
 

Rozdział 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Rozdział 14. Termin związania ofertą 

Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 2415). 

 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: 

1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz 

4) zakres jego umocowania. 

6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało 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 - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa każdy z Wykonawców. 

9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

 

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium. 

 

 

 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 19.01.2022r. 

 

 

 

 

 



 
 

Rozdział 15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne:  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej;  

2) Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:  

Jan Piasecki – tel.: 87 565 32 85  

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”;  

4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);  

5)  maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB;  

6) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP;  

7) dane postępowanie można wyszukać w liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.  

2. Złożenie oferty w postępowaniu:  

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;  

2) sposób złożenia oraz skład oferty został opisany w Rozdziale 16.  

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych powyżej), zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal;  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sekretariat@pgk.suwalki.pl; 



 
 

3) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).  

4. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ:  

1) 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;  

2) 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 ofert;  

3) w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ;  

4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania;  

5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZ;  

6) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ;  

7) w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie;  

8) Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 

udostępniona SWZ;  

9) informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o 

zamówieniu;  

10) dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania;  

11) w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

12) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  



 
 

Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne 

dotyczące składania oświadczeń i dokumentów 

5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu:  

Zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal w celu 

korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem 

teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i 

Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu 

odbioru danych:  

1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,  

2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8,  

3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i 

dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  

4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu 

ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP 

Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli 

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W 

UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.  

5) system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:  

a) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,  

b) Mozilla Firefox od wersji 15,  

c) Google Chrome od wersji 20,  

d) Microsoft Edge.  

 

 

 
 

1. Forma oferty.  

1) zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym;  

2) przed złożeniem podpisanej oferty Wykonawca musi ją zaszyfrować. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania;  

3) Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę poprzez wypełnienie „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty” udostępnego przez miniPortal (zakładka „Formularze do komunikacji”) i 

dostępnego na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem;  

4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w formacie danych .txt, 

.rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt., csv. W przypadku zastosowania 

innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może 

spowodować jej odrzucenie;  

5) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;  



 
 

6) do zaszyfrowania oferty należy posłużyć się Identyfikatorem postępowania z miniPortalu;  

7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

2. Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów:  

1) oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, powinny być sporządzone w postaci 

elektronicznej, w formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .ods, .odp, .xls, .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, 

.xps, .odt., csv.  

2) podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje się w 

postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym;  

3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe 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;  

4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:  

a) 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;  

b) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia;  

c) pełnomocnictwa – mocodawca;  

5) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;  

6) w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, 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;  

3. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

1) dokumenty w formacie „pdf” -  PAdES;  

2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” - XAdES.  

4. Podpisy: 

1) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 



 
 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

2) upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych 

do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy 

dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnionej.  

6. Tajemnica przedsiębiorstwa:  

1) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp.  

2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy:  

a) wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,  

b) wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną 

przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,  

c) wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.  

3) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie;  

4) jeżeli dokumenty elektroniczne, 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 z późn. 

zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  

7. Informacje pozostałe:  

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SWZ;  

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski.  

7. Zmiana / wycofanie oferty:  

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu;  

2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  



 
 

Rozdział 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

8. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ), 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

(Załącznik nr 2 do SWZ), 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego (Załącznik nr 3 do SWZ), 

4) Opis oferowanego pojazdu (Załącznik nr 4 do SWZ), 

5) Wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej 

dostawy w liczbie co najmniej 1 śmieciarki spełniającej wymagania w zakresie zabudowy, 

określone w wymaganiach technicznych załączonych do niniejszej specyfikacji (Załącznik nr 6 do 

SWZ), 

6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej można załączyć do oferty jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 

 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 21.12.2021 roku, godz. 11:00.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,  

2) złożenie oferty w sposób inny niż określa niniejsza SWZ,  

3) wybranie innej skrzynki odbiorczej na ePUAP niż PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

lub wybranie innego identyfikatora postępowania. W takim przypadku Zamawiający nie otrzyma 

oferty lub jej nie odszyfruje.  

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2021 roku, godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego. W 

przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie wskazanym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

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

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 



 
 

Rozdział 18. Opis sposobu obliczania ceny 

Rozdział 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte. 

 

 
1. Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 

który stanowi, że „cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 

rozumie się również stawkę taryfową.”  

2. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z 

podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego 

postępowaniem. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty realizacji ewentualnych wymian 

(napraw) wadliwych produktów objętych gwarancją, i inne koszty związane z warunkami umowy 

oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT.  

4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 

nr 54 poz. 535) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. W tym przypadku, Wykonawca ma obowiązek: poinformowania Zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem 

podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, 

która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

5. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W 

innym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować treść formularza ofertowego i 

wypełnić obowiązki nałożone na niego w art. 225 ust. 2 Ustawy Pzp.  

6. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny 

być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 

ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej 

określenia.  

 

 
 
 

1. Oferty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wagi: 

1) cena oferty (C) – waga 90% - max. 90 pkt 



 
 

Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział 21. Klauzula informacyjna RODO 

Cenę należy rozumieć jako cenę brutto za realizację całego zamówienia 

Sposób punktowej oceny ofert: 

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą 

oceniani wg wzoru: 

                   Najniższa cena ofertowa (Cn) 

             ocena punktowa (C) =   --------------------------------------------- x 90  

                         cena badanej oferty (Cb)  

gdzie: 

C – ilość punktów dla kryterium CENA 

Cn – najniższa cena ofertowa  

Cb – cena badanej oferty  

2) gwarancja podwozia (G) – waga 10% - max. 10 pkt 

Sposób punktowej oceny ofert: 

Okres gwarancji podwozia - 24 miesiące – 0 pkt 

Okres gwarancji podwozia - 36 miesięcy – 10 pkt 

Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy będzie liczony jako 36 miesięcy. 

3) liczba przyznanych punktów (P): 

P = C + G 

2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

 

 

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

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i 

oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 

ofertę albo unieważnić postępowanie. 

 

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”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki , ul. Sejneńska 82, tel. 87 565 32 86 reprezentowany 

przez Prezesa Zarządu; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w PGK w Suwałkach Sp. z o.o. jest Pani Ewa 

Żegaczewska, zkm@pgk.suwalki.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-1/2021/ZUK 

prowadzonym w trybie podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, 

albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 

stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. 

Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako 

najkorzystniejsze; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ust. 1 i 4 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 



 
 

Rozdział 22. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Rozdział 23. Inne informacje 

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

______ 
* Wyjaśnienie: 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.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 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 
 

 

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
 
 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

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

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 

 

 

1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp. i przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  

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

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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:  



 
 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).  

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 5 i 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie 

na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

13. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu 

skargi do sądu.  

14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego.  

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ) 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2 do SWZ) 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ) 

4. Opis oferowanego pojazdu (Załącznik nr 4 do SWZ) 

5. Wzór umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) 

6. Wykaz dostaw (Załącznik nr 6 do SWZ) 

                                                                              Zatwierdzam: 
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