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Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera: 

Lp. 
Oznaczenie 
integralnych 

części 
Nazwa Części 

1 Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2 Część II Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

3 Część III Istotne Postanowienia Umowy (IPU) 
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. 

ul. Oleska 64  

45-222 Opole 

Tel. +48 77 44 35 500 
adres poczty elektronicznej:  przetargi@wikopole.com.pl   
adres internetowy:  www.wikopole.com.pl   
adres platformy:   https://josephine.proebiz.com/pl/ 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy dotyczące zamówień 

sektorowych.  

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
zwanej dalej ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi do niej.  

2.3 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której 
mowa w art. 139 ustawy Pzp. 

2.4 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 

I. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą 

hydrodynamiczną, wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowane 
za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala 
CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych 
zabudowy oraz ich nadzór.  

II. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą 
hydrodynamiczną, wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego  
w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być 
odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.  

3.2. Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części zamówienia. 

3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

▪ 34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania  

▪ 66114000-2 - Usługi leasingu 

3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie cz. 1 i cz. 2 określają:  

▪ część II SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

▪ część III SWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 

4. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ I UMOWIE RAMOWEJ (DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

mailto:przetargi@wikopole.com.pl
http://www.wikopole.com.pl/
https://josephine.proebiz.com/pl/
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5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 
USTAWY PZP ORAZ O PODWYKONAWSTWIE (DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

5.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.  

5.2 Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

5.3 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 5 do IDW) części zamówienia, których 
wykonanie powierzy podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 
znani. 

5.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację 
zadania. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5.6 Wymagania dotyczące podwykonawstwa, zostały określone w części III SWZ - Istotne Postanowienia 
Umowy. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (DOTYCZY CZ. I , CZ. II) 

Termin wykonania zamówienia: 

6.1 Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy (wartość oceniana). 

6.2 Usługa leasingu: 48 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru samochodu.   

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA (DOTYCZY CZ. I, CZ.II) 

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

7.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

7.1.1 nie podlegają wykluczeniu. 

7.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 
112 ust. 2 ustawy Pzp: 

L
p
. 

Nazwa (rodzaj) warunku Określenie warunku udziału w postępowaniu  

1. 1 

Zdolność techniczna lub 

zawodowa 

 

Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny 

podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych polega Wykonawca winien wykazać, iż w 

okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonanie:  

- Dot. cz. 1: minimum dwóch dostaw samochodu specjalistycznego w 

formie leasingu, do czyszczenia sieci kanalizacyjnej dwuzakresowego 

z odzyskiem wody, o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto (każde). 

- Dot. cz. 2: minimum dwóch dostaw samochodu specjalistycznego 

w formie leasingu, do czyszczenia sieci kanalizacyjnej 

dwuzakresowego, o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto (każde). 
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7.3 Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy  
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.   

7.4 Zamawiający nie zastrzega warunku ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, 
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie 
socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich 
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna  
i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

7.5 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego 
zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przepisu art. 108 
ust. 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w 
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h, oraz na 
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp. 

7.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału Wykonawcy 
wykazują łącznie.  

7.7 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 (za wyjątkiem 
lit. h), 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o 
których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

7.8 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wyklucza wykonawcę.  

8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW 
DOWODOWYCH (DOTYCZY CZ. I , CZ. II)  

8.1 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

8.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie elektronicznej na formularzu 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ), wypełnione i opatrzone 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW). Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić dowód, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.   

8.1.2 zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby (w przypadku polegania na zasobach innych 
podmiotów, zgodnie art. 118 ustawy Pzp) (wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW). 

8.1.3 Formularz specyfikacji technicznej oferowanego samochodu specjalistycznego (wzór stanowi załącznik 
nr 9 do IDW). 

8.1.4 Dokumenty zawierające opis parametrów stanowiących przedmiot zamówienia: nazwę producenta 
urządzenia, typ, model oraz inne elementy. Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną 
identyfikację zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego zgodności z parametrami technicznymi 
zawartymi w OPZ.  

8.2 Przedłożony przez Zamawiającego wzór JEDZ jest zgodny z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w takim zakresie, aby 

Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 
nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia następujących części JEDZ (dla ułatwienia elementy nie wymagające wypełnienia 
zostały wykreślone): 

Części II sekcja A z wyłączeniem: 

Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej; 

Części II sekcja B; 
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Części II sekcja C; 

Części II sekcja D; 

Części III Sekcja A; 

Części III Sekcja B; 

Części III Sekcja C z wyłączeniem: 

Wiersza dotyczącego informacji o winie Wykonawcy w zakresie poważnego wykroczenia zawodowego. 

Wiersza dotyczącego informacji o wiedzy Wykonawcy na temat konfliktu interesów spowodowanym jego 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia publicznego. 

Części III Sekcja D; 

Części IV Sekcja: Sekcja : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – Wykonawca 

może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w 

części IV; 

Części VI. 

8.3 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

8.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

8.5 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Instrukcję wypełniania JEDZ, przygotowaną przez Urząd 
Zamówień Publicznych (załącznik nr 3 do IDW). 

8.6 Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli 
potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.  

8.7 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

8.7.1 W zakresie warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub  ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być  wystawione w okresie ostatnich  
3 miesięcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW). 

8.7.2 W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, z wyłączeniem przepisu art. 108 

ust. 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w 
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h, oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 (za 
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie,  
w jakim osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 
ust. 1 pkt 1) lit. h),  sporządzonego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 
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2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumie w sprawie spłat tych należności;  

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający  
żąda złożenia dokumentów  potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

4) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

5) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Jednolitym Europejskim 
Dokumencie Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 10 
do IDW), o których mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i 
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

8.7.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w: 
a)  w pkt 8.7.2.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie 

określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 1 pkt 1) lit. h 

oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w tym przepisie 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) ustawy Pzp wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,   

b) w pkt 8.7.2.2), 8.7.2.3) i 8.7.2.4) - składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed ich złożeniem, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne,  
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- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 

nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury.   

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. 8.7.2.1) IDW, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je 

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 

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

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed ich złożeniem. 

8.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

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

8.10 Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

8.11 Jeżeli: 

1) wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp; 

2) wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.  

8.12 W przypadku, o którym mowa w pkt 8.10 IDW, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający dokonuje 
ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.  

8.13 Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt 8.12 IDW w 
odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.14 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylałby się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

8.15 Udostępnienie zasobów:  

8.15.1 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 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

8.15.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW). 

8.15.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8.16.2 IDW, ma potwierdzić, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. 

8.15.4 Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował 
zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, 
z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 

8.15.5 Wykonawca, który korzysta z zasobów innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

8.15.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 
ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy.  

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

8.15.8 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.1 ppkt 1) i pkt. 8.7.2. ppkt od 1) do 6) IDW. 

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

 

8.16 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

8.16.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania 
ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa 
przedłożonego wraz z ofertą. 

8.16.2 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować 
zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 
o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca 
się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

8.16.3 Oświadczenie, o którym mowa pkt. 8.1.1 IDW, stanowiące dowód, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ), składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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8.16.4 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 112 
ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału  
w postępowaniu. 

8.16.5 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 

8.16.6 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno 
zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 

8.16.7 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8.16.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej), których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych 
Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może 
żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 

8.16.9 Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku Wykonawcy 
wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 

1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy,  

a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 

2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał 
pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres 
którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia. 

8.17  WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ 

8.17.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.17.2 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 

8.17.3 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

8.17.4 Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do 
oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. 

8.17.5 Uzupełnieniu, poprawieniu lub wyjaśnieniu zgodnie z przepisem art. 107 oraz 128 ustawy Pzp, 
podlegają dokumenty, o których mowa we wskazanych przepisach. 

9. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZMAWIAJĄCY 
BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,  ORAZ O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH  
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
(DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

9.1 Informacje ogólne:  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 

w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, oraz całość 

korespondencji (za wyjątkiem dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej i ubezpieczeniowej oraz umowa) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem modułu 

komunikacyjnego systemu Proebiz Josephine - dalej zwanego Platformą.  

2. Środkiem komunikacji elektronicznej będzie oprogramowanie spełniające wymagania opisane 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 
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zamówienia publicznego lub konkursu zaimplementowane w ramach Platformy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę 

i oświadczenia, w tym JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/  

Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń, niż poprzez wyżej wskazaną 

Platformę.  

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestruje się nadając 

sobie login i hasło. Logując się - akceptuje warunki korzystania z Platformy oraz uznaje je za wiążące. Skrócona instrukcja 

dla Wykonawcy dostępna jest pod linkiem:  

https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf  

 

4. Wymagania  techniczne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod linkiem: 

 https://josephine.proebiz.com/pl/support  

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się pod adresem: 

https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf 

Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób 

włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod 

adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w 

sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE. 

5.  Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o maksymalnej objętości danych wielkości 

do 300 MB (zalecany format: pdf.) Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy  

w ramach prowadzonej operacji.  

6.  Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (w szczególności formaty: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt). 

7.  Zamawiający określa informacje na temat kodowania i oznaczania czasu odbioru danych. Ofertę/wniosek proszę 

wysłać odpowiednio wcześniej przed upływem terminu składania ofert/wniosków. Czas transmisji 

ofert/wniosków jest zależny od wielkości oferty/wniosku oraz od szybkości przesyłania. 

Oferta/wniosek jest uważana za przyjętą dopiero w momencie pojawienia się w systemie JOSEPHINE. 

Data i czas wysłania oferty przed upływem terminu składania ofert bądź po jego upłynięciu jest tym samym czasem, 

który pokaże się po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Data oraz dokładny czas (hh/mm/ss), znajduje się w 

wyświetlanym wierszu w profilu Wykonawcy i zapisuje się automatycznie do archiwum zamówienia po stronie 

Zamawiającego. 

8.  Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym 
wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów 
państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych 
dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. 

9. Zamawiający, zgodnie z informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi 

wystawianymi na terenie Unii Europejskiej. Do przesłania oferty, oświadczeń lub dokumentów niezbędne jest 
posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: 
http://www.nccert.pl/kontakt.html 

10.  Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
https://bip.wikopole.com.pl/7/strona-glowna-bip.html  
 

https://josephine.proebiz.com/pl/
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
https://josephine.proebiz.com/pl/support
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf
https://proebiz.com/pl/support
http://www.nccert.pl/kontakt.html
https://bip.wikopole.com.pl/7/strona-glowna-bip.html
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9.2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami  

 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,  

w szczególności składanie pytań do SWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 

się numerem postępowania (EP-252-8/21).  

W/w komunikacja odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „Wiadomości”.  

Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do 

Platformy. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- Iwona Mrozik tel. 77/ 44 35 575; 

- Małgorzata Kutrowska tel. 77/ 44 35 911. 

 

9.3 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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 konkursu oraz rozporządzeniu 

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

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

wykonawców.   

 

9.4 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, bądź o unieważnieniu postępowania, Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:  

https://bip.wikopole.com.pl/7/strona-glowna-bip.html  

https://bip.wikopole.com.pl/7/strona-glowna-bip.html
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1 Oferta złożona na część I musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 62 000,00 złotych (słownie: 

sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). 

10.2  Oferta złożona na część II musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 38 000,00 złotych (słownie: 
trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).  

DOTYCZY CZ. I i CZ. II: 

10.3  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

10.4  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 
0949; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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  

10.5  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki 
musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę 
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedziby, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

3) kwotę gwarancji/poręczenia, 

4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 

5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, 
w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

10.6 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 10.4 ppkt 2-4) 
zobowiązany jest on złożyć Zamawiającemu w oryginale właściwy dokument poręczenia lub gwarancji 
przed upływem terminu składania ofert w postaci elektronicznej. 

10.7 Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.   

10.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (DOTYCZY CZ. I , CZ. II) 

11.1 Wykonawcy związani są złożonymi ofertami do dnia 04.09.2021 r. 

11.2 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 60 dni.  

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 11.2 wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11.4 Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt. 11.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

11.5 Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11.6 Zamawiający mocą art. 226 ust. 1 pkt 14 odrzuci ofertę, jeżeli, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium lub 
wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium  nie przerwanie do upływu terminu 
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związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 
3. 

11.7 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
wykonawcę, kutego oferta otrzymała najwyższa ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której 
mowa w zdaniu 1., Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY (DOTYCZY CZ. I I CZ. II): 

12.1 Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

12.2 Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej i 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz wymogami 
ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. 

12.3 Jeżeli oferta będzie podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez pełnomocnika, należy do 

oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej. 

12.4 Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SWZ. Dokumenty, dla których Zamawiający 
określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SWZ, winny być wypełnione zgodnie z 
tymi wzorami. Wzory te stanowią minimalny katalog informacji- wykonawca winien podać wszystkie 
niezbędne informacje pozwalające na ocenę jego oferty.  

12.5 Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę.  

W tym celu Wykonawca najpierw musi zarejestrować się na Platformie, a następnie złożyć ofertę. 
Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się na stronie pod 
adresem:https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf     

Nr telefonu, pod którym Wykonawca może uzyskać wsparcie techniczne: tel. +48 222 139 900. 

12.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.   

12.7 Formularz oferty powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę na podstawie wzoru, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do IDW, który zaleca się zapisać w formie pliku .pdf i opatrzyć kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.  

Tajemnica przedsiębiorstwa 

12.8 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili                            
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, wraz z przekazaniem 
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12.9 Wykonawca jest zobowiązany nie później, niż w terminie przekazania informacji zastrzec, że 
przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z jej definicją wskazaną  
w art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz, że nie mogą być udostępniane. 

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu 
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w 
poufności. 

12.10 Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 
222 ust. 5 ustawy Pzp. 

https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
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12.11 W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. 12.9 IDW, Zamawiający wymaga, aby każdy 
dokument elektroniczny, zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa został 

przygotowany i załączony w 2 (dwóch) wersjach: 

a) Wersja I: plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym 
wykonawcom. Zamawiający zaleca, aby w nazwie pliku zastosować oznaczenie TP-DP 
(Tajemnica Przedsiębiorstwa – Dane Pełne) [nazwa pliku-TP-DP]; 

b) Wersja II: plik zawierający zanonimizowane informacje, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa - umożliwiający udostępnianie na zasadach określonych w art. 74 ustawy 
pzp, bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego.  

 Uwaga: Jeżeli dla dokumentu składanego w wersji I wymagane jest opatrzenie go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym to również dokument w wersji II powinien być opatrzony takim podpisem. 

12.12 Podczas załączania przez Wykonawcę plików na Platformę, wymagane jest zapisanie dokumentów/ 
informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w folderze pn. „Dokumenty 
stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” . 

12.13 W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia  

należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.    

12.14 Brak umieszczenia dokumentów/ informacji/ oświadczeń etc., które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”  oznaczać 
będzie, że wszelkie dokumenty, informacje, oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

12.15 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich 
odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005r. sygn. III CZP 74/05).  

12.16 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12.17 Przed terminem składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. ZMIANA 
i WYCOFANIE oferty jest dokonywane poprzez zalogowanie się Wykonawcy na stronę 
https://josephine.proebiz.com/pl/, wejście na dane postępowanie i w zakładce „Oferta/ wnioski” 
przyciśnięcie przycisku „Usuń”.   

 

Zawartość oferty 

12.18 Do oferty (Załącznik nr 1 do IDW) złożonej w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  należy dołączyć: 

a) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (załącznik nr 2 do IDW),  

b) Dokument wadium, 

c) Dokumenty i oświadczenia, które zgodnie z postanowieniami pkt. 8 IDW należy przedłożyć wraz z ofertą. 

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118, jeśli Wykonawca korzysta  
z zasobów innych podmiotów, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (załącznik nr 4 
do IDW),   

e) Dowody, jeśli Wykonawca podejmie działania mające na celu zapobiegnięcie jego wykluczeniu, 

f) Szczegółowy harmonogram spłat rat leasingowych (część kapitałowa i odsetkowa), 

g) Pełnomocnictwo - jeżeli jest wymagane -należy złożyć z zachowaniem formy elektronicznej, 

https://josephine.proebiz.com/pl/


 

Znak postępowania: EP-252-8/21 
 
Nazwa zadania: Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych  
 
 Strona: 16/22 
 

h) Wzór umowy leasingu, który będzie zawierał Istotne Postanowienia Umowy.  

Zamawiający zaleca, aby oferta oraz załączone do niej dokumenty zapisywane były w formacie .pdf,  
a następnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - każdy z plików zapisywany był odrębnie (nie 
w postaci tzw. paczek). 

12.19 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

13.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy PROEBIZ JOSEPHINE dostępnej pod adresem 
internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ w nieprzekraczalnym terminie do: 
07.06.2021 r. godz. 11:00.  

13.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 r. godz. 11:30.  

13.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wczytania 
oferty na Platformę. 

13.4 Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

Zamówienia publiczne 2021 - Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (wikopole.com.pl) informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

13.5 Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu PROEBIZ Josephine. 

13.6 W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w 
pkt. 13.1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

13.7  W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.5 IDW, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia 
ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. Zamówienia publiczne 2021 - Wodociągi i 
Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. (wikopole.com.pl), a w przypadku awarii sieci internetowej informacje 
będzie można uzyskać pod nr telefonu +48 77 4435 575. 

13.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach.  

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

14.1. Cena ofertowa rozumiana jako całkowita cena brutto zawierająca wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

1) Całkowity koszt wykonania, montażu i dostawy pojazdu/pojazdów, 

2) Podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

3) Całkowite koszty związane z realizacją szkolenia i doradztwa technicznego dla pracowników 
Zamawiającego; 

4) Koszty dostarczenia pojazdu na miejsce dostawy i ubezpieczenia na czas transportu; 

5)Koszty testowych uruchomień pojazdu  oraz przeprowadzenia szkolenia; 

6)Koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią; 

7) Koszty związane z wykonaniem pozostałych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy i/lub umowy 

leasingu, 

8) Cła, podatki oraz inne opłaty celne wynikające z dokonania ostatecznej odprawy celnej – dotyczy tych 

elementów wchodzących w skład pojazdu, które są sprowadzane z zagranicy/spoza UE. 

9)Zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze. 

https://josephine.proebiz.com/pl/
https://bip.wikopole.com.pl/2061/221/zamowienia-publiczne-2021.html
https://bip.wikopole.com.pl/2061/221/zamowienia-publiczne-2021.html
https://bip.wikopole.com.pl/2061/221/zamowienia-publiczne-2021.html
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10)Całkowity koszt leasingu tj. wszystkich rat leasingowych (47 rat leasingowych- wyszczególnionych na 
część kapitałową i odsetkową oraz opłata za wykup pojazdu do 1% ceny brutto przedmiotu leasingu), przy 
czym wszystkie raty leasingowe winny zawierać koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, 
opłaty manipulacyjne, transport do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. - w części kapitałowej, 
koszty leasingu powinny uwzględniać również: 

- brak opłaty wstępnej,  

- oprocentowanie zmienne w okresie leasingowania WIBOR – 1M,  

- wartość wykupu: do 1 % ceny brutto przedmiotu leasingu,  

- raty leasingowe oraz dodatkowe koszty leasingu, 

- brak dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego (niedobieg km lub mth.).  

14.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, w zakresie ubezpieczenia OC, AC, oraz NNW, 
ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. 

14.3. Oferowaną cenę za całość zamówienia należy wyliczyć w oparciu o dane z OPZ, jego zakres oraz wszelkie 
inne okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację zamówienia, a także koszty związane z 
obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów 
i usług VAT oraz koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów itp. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

14.4. Zamawiający nie będzie ponosił opłat za niestandardową obsługę umowy wynikające z tabeli opłat i prowizji 
lub innego dokumentu o podobnym charakterze. 

14.5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

14.6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych [PLN]. 

14.7. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary, których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa 
o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14.8.  Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 
W okolicznościach, o których mowa powyżej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

14.9. Całkowita cena ofertowa brutto stanowi cenę porównawczą, służącą do wyboru oferty najkorzystniejszej. 

15. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT(DOTYCZY CZ. I, CZ. II)  

15.1. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

15.2. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawi omyłki polegające na niezgodności oferty  
z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

15.3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których mowa powyżej.  
W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 15.2) Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. 
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.  

15.4. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena całkowita brutto  90% 

2 Termin realizacji zamówienia  10 % 
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15.5. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 

kryterium 
Wzór 

1 

Cena całkowita brutto [zł] 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 90 

gdzie: 

 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof – cena badanej oferty 

W ramach tego kryterium oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 90 pkt.  

2 

Termin realizacji zamówienia  

W kryterium tym będzie oceniany termin realizacji zamówienia, który wynosi maksymalnie do 9 miesięcy od 

zawarcia umowy. Zamawiający przyzna punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia (maksymalnie 10 

punktów) w następujący sposób: 

a) do  9 m-cy -  0 pkt. 
b) do  8 m-cy -  2 pkt. 
c) do  7 m-cy -  6 pkt. 
d) do  6 m-cy – 8 pkt.   
e) do  5 m-cy - 10 pkt.  

W przypadku nie podania w ofercie terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie do oceny oferty 

okres 9 miesięcy. 

15.6. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska 
najwyższą liczbę punktów wynikających z w/w kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do 
dwóch miejsc po przecinku. 

15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (DOTYCZY CZ. I , CZ. II) 

15.8. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki ustawy 
Pzp oraz warunki podane w niniejszej SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych 
kryteriów oceny ofert. 

15.9. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający 
określił Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące część III SWZ. 

Zamawiający dopuszcza wzór umowy leasingu Wykonawcy. Jednakże Zamawiający wymaga, 
żeby do w/w umowy wprowadzone zostały postanowienia części III SWZ - Istotne 
Postanowienia Umowy. 

15.10. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego, o ile są już znane, nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w zadanie. 

15.11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian 

zostały wskazane w części III SWZ - Istotne Postanowienia Umowy. 

15.12. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to 
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich 
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy 
powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, termin na 
rozliczenie i podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

15.13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 



 

Znak postępowania: EP-252-8/21 
 
Nazwa zadania: Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych  
 
 Strona: 19/22 
 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców albo 
unieważnić postępowanie.  

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY(DOTYCZY CZ. I , CZ. II)  

17.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wartości brutto w zakresie dostawy pojazdu. 

17.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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. 

17.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 0949. 

17.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 

17.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

17.6. W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy Wykonawca obowiązany jest aktualizować okres ważności 
zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczególności w 
przypadku przedłużenia wykonania przedmiotu umowy, a także w innych przypadkach wskazanych w Umowie, 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia, co dotyczy 
także gwarancji i poręczeń przedkładanych jako aktualizacja. 

17.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. 

17.8. Treść gwarancji powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ (DOTYCZY CZ. I , CZ. II) 

17.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
IX ustawy - Środku ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp). 

17.2. Środki ochrony prawnej 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. 

17.3. 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 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

17.4. Terminy wniesienia odwołania:  

18.4.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w inny sposób,  

18.4.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,  
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18.4.3 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił 
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:  

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

17.5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

17.7. 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. 

17.8. 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. 

17.9. 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. 

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA (DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

19. INNE(DOTYCZY CZ. I, CZ. II)  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy 
Pzp oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

20. KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (DOTYCZY CZ. I, CZ. II) 

 

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:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole, 

Nr KRS 0000042312. 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. jest Pan Lesław Watras, kontakt 

email: inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl*; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego  

dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych, znak postępowania: EP-252-8/21; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

mailto:inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl*
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(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z pózn, zmianami), dalej „ustawa Pzp” oraz Regulaminu Udzielania Zamówień w 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., art. 2 ust.1 w zw. 

z art.5 ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania zawartej umowy, udzielonych gwarancji lub 

rękojmi, a także okres dochodzenia roszczeń  przekracza 4 lata do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze; 

▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ 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.  
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21. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):   

Oznaczenie 
integralnych 
części SWZ 

Części SWZ 

Część I  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Część II  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Część III Istotne Postanowienia Umowy (IPU) 

 

2. Załączniki  

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 do IDW Wzór Formularza Oferty 

Załącznik nr 2 do IDW Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 3 do IDW Jednolity europejski dokument zamówienia - instrukcja 

Załącznik nr 4 do IDW Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 5 do IDW Wzór oświadczenia dot. Podwykonawstwa 

Załącznik nr 6 do IDW 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy 

kapitałowej. (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W 

POSTĘPOWANIU).  

Załącznik nr 7 do IDW Wzór pełnomocnictwa reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 8 do IDW Wzór wykazu dostaw (nie wymagany na etapie składania ofert) 

Załącznik nr 9 do IDW Formularz specyfikacji technicznej 

Załącznik nr 10 do IDW Oświadczenie Wykonawcy dotyczące aktualności informacji zawartych  
w formularzu JEDZ (nie wymagany na etapie składania ofert) 

 

 

 

 


