„Dostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych”
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

Kamień Krajeński, dnia 28.03.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów
komunalnych
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), dalej Ustawa.

Znak postępowania: 1/P/2019

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Informacje o Zamawiającym:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16
89-430 Kamień Krajeński
NIP 504-001-34-77
KRS 0000234166
REGON 340035950
e-mail: biuro@zgkimkamien.pl
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1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2017 r. poz. 459).
1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią SIWZ i jej załącznikami i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.

ROZDZIAŁ II – OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego używanego pojazdu
ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych, dalej zwanego Pojazdem o
parametrach określonych w punkcie 2.3.
2.2. Kod CPV: 34144511-3 pojazdy do zbierania odpadów
34144510-6 pojazdy do transportu odpadów
2.3. Dostarczony pojazd spełniać będzie następujące, główne parametry:
2.3.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PODWOZIE:
Podwozie trzyosiowe,
Oś tylna podnoszona i skrętna,
Rok produkcji 2010 lub młodszy,
Automatyczna skrzynia biegów,
Blokada tylnego mostu,
Kamera wsteczna,
Koła 22,5 cala,
Opony o zużyciu do 30%,
Przebieg do 170 000 km,
Zawieszenie przód i tył poduszka powietrzna,
Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg,
Ładowność min. 12 000 kg,
Kabina dzienna 3 miejscowa,
ABS,
Klimatyzacja,
Moc silnika 330-340 koni mechanicznych,
Pojemność silnika 7 000 – 7 500 ccm,
Norma emisji spalin min. Euro 5,
Kabina w kolorze białym,
Pojazd zarejestrowany na terenie RP,
Wyłączniki bezpieczeństwa na zabudowie i w kabinie,
Radio CD.
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2.3.2. ZABUDOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Półokrągła o pojemności min. 19 m3,
Wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie lub później,
Prasa ze zgniotem liniowym x4,
Zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110 – 1 100 l,
2 stopnie dla ładowaczy,
Kolor pomarańczowy,
Wyposażona w światła ostrzegawcze.

2.3.2. WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
1. Apteczka,
2. Gaśnica,
3. Podnośnik min. 10 000 kg udźwigu,
4. Klucz do kół,
5. Trójkąt ostrzegawczy,
6. Koło zapasowe.
2.4. Informacje ogólne.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
2.5. Informacje w sprawie Podwykonawców i obowiązku osobistego wykonania zamówienia:
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom,
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia
(zakres rzeczowy), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,
jak za własne zachowanie (art. 474 Kodeks cywilny).
2.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III – TERMIN RALIZACJI ZAMÓWIENIA.
3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
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ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają następujące warunki:
4.1.1.W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków w powyższym
zakresie.
4.1.2.W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową wykupioną w związku z prowadzoną
działalnością, na kwotę co najmniej: 200 000 zł netto.
4.1.3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonanie należycie przynajmniej
3 dostaw używanych pojazdów ciężarowych typu śmieciarka o parametrach co najmniej
takich jak opisany przedmiot zamówienia lub równoważnych oraz o wartości netto
każdego pojazdu min 200 000,00 zł.
4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 4.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.3. Stosowna sytuacja, o której mowa w pkt. 4.2. SIWZ będzie miała miejsce, gdy:
a) stosownie do art. 22a ust. 2 Ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inne dowody potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, powinny zostać udostępnione
Zamawiającemu w oryginale na ich pisemne wezwanie, po ocenie ofert.
Ze zobowiązania lub innych dowodów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty
musi jednoznacznie wynikać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
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- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą,
b) stosownie do art. 22a ust. 3 Ustawy Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez
inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5
pkt 1-2 Ustawy,
c) stosownie do art. 22a ust. 4 Ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Wykonawca korzystający z zasobu wykształcenia, doświadczenia lub kwalifikacji
zawodowych innego podmiotu może powołać się na zasoby tego podmiotu wyłącznie
w przypadku, gdy podmiot ten będzie realnie i faktycznie uczestniczył w tym zamówieniu,
d) jeżeli Wykonawca polega na zdolności innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby oraz warunków udziału w postępowaniu, ma
obowiązek przedstawić informacje na temat tego Wykonawcy w tym zakresie.
4.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt. 4.1.3 muszą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub kilku Wykonawców
łącznie.

ROZDZIAŁ V – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
OCENA OFERT PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA:
5.5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia wymienionych poniżej oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:
5.5.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14
i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (składana w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) –
Zamawiający odstępuje od żądania tego oświadczenia.
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5.5.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
(składany w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),
5.5.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (składane w oryginale) – Zamawiający
odstępuje od żądania tego oświadczenia.
5.5.4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane w oryginale) –
Zamawiający odstępuje od żądania tego oświadczenia.
5.5.5. Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których świadczenia lub
usługi zostały wykonane (składany w oryginale, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te świadczenia lub
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego świadczenia lub usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
(składane w oryginale).
Zamawiający, przed zawarciem umowy, będzie żądał od Wykonawcy dokumentów
potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5.5.6 Zobowiązania w formie Oświadczenia o udzieleniu przez Wykonawcę gwarancji na
dostarczony pojazd na minimum 6 miesięcy od momentu dostawy pojazdu do siedziby
Zamawiającego – załącznik nr 4 do SIWZ.
5.5.7. Kopii aktualnej polisy OC zawartej w związku z prowadzoną działalnością, na wartość nie
mniejszą niż 200 000 zł.
5.6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów stosownie do pkt. 4.2. SIWZ
Zamawiający na zasadach określonych w pkt. 5.5. SIWZ wezwie Wykonawcę do złożenia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.5.1-5.5.4
SIWZ.
5.7. Stosownie do art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,
o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 Ustawy, albo od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ.
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5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.5. SIWZ zamiast dokumentów,
o których mowa w:
a) pkt 5.5.1. SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,
14 i 21 Ustawy oraz ust. 5 pkt 1, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
b) pkt. 5.5.2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.9. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.5. SIWZ Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
5.5.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.8 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.10. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.5.3.-5.5.6. SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a Ustawy oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.7. SIWZ, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.5.1-5.5.2. SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa
w zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
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5.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt
5.5.1.-5.5.6. i 5.8. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3
Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5.12. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wymaganego
tłumaczenia wskazanego dokumentu na język polski lub gdy wskazany dokument zostanie pobrany
samodzielnie przez Zamawiającego, zwróci się on do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.
5.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5.15. Jeżeli Zamawiający będzie wzywać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 5. SIWZ, działając w trybie art. 26 ust. 3
Ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia w przewidzianej w SIWZ
formie.
5.16. Jeżeli w rozdziale 5 SIWZ jest mowa o sporządzeniu oświadczeń lub dokumentów według wzoru
stanowiącego załącznik do SIWZ należy przez to rozumieć, że Wykonawca może skorzystać
z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów.
5.17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz 1126)
5.18. Zamawiający korzysta z prawa przewidzianego w art. 24 a Ustawy.

ROZDZIAŁ VI – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00zł (słownie: siedem tysięcy
złotych 00/100).
6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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 (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r.poz. 395 z późn. zm).
6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Więcborku Nr 79 8162 0003 0000 9191 2000 0010
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W tytule przelewu: „Wadium wniesione w postępowaniu, znak sprawy 1/P/2019”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia
04.04.2019r. do godz. 11:00
6.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.
6.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału
w siedzibie Zamawiającego.
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty przed terminem składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi
być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze
żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy.
6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym
upływa termin składania ofert.
6.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium zostanie odrzucona.
6.8. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy niezwłocznie po:
a) upływie terminu związania ofertą,
b) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza,
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
6.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
6.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6.11. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
6.12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami
w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
9

„Dostawa używanego pojazdu ciężarowego do zbierania i transportu odpadów komunalnych”
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
6.13. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictwa, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

ROZDZIAŁ VII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
7.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu
składania oferty.
7.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
7.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ VIII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
8.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny trwałą metodą pisarską.
8.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez Wykonawcę.
8.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
pisemnej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi
zostać dołączone do oferty.
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8.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
8.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę.
8.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca
może zastrzec ww. informacje nie później niż w terminie składania ofert. Wraz z zastrzeżeniem
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których
mowa w art. 11 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), zgodnie z którymi tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone
od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy, o której mowa w punkcie powyżej.
8.13. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ (składane w oryginale),
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik (składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza),
c) dokument wadialny w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna (tj. gwarancja
lub poręczenie), na podstawie którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium
(składane w oryginale).
8.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
8.15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu i e-mail Wykonawcy,
b) nazwa Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu
Krajeńskim Sp. z o.o., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński,
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c) nazwa oferty: OFERTA NA DOSTAWĘ UŻYWANEGO POJAZDU CIĘŻAROWEGO DO ZBIERANIA I
TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZNAK POSTĘPOWANIA 1/P/2019,
d) informacja: Nie otwierać przed dniem 04.04.2019r. do godz. 11:00.

ROZDZIAŁ IX – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.
9.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.13 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia
04.04.2019 roku do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
9.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt. 9.1.
9.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2019 roku o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
9.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 8.15. z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA”.
9.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
9.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
9.7. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 9.1. zostaną zwrócone Wykonawcom po
upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania
ofert zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

ROZDZIAŁ X – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
10.1. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
10.2. Wykonawca podając ceny zgodnie z formularzem ofertowym musi uwzględnić wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, w szczególności:
a) cenę zakupu pojazdu o wymaganych przez Zamawiającego parametrach technicznoeksploatacyjnych,
b) koszt dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego,
c) przeszkolenie obsługi,
d) wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
10.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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10.4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

ROZDZIAŁ XI – BADANIE OFERT.
11.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
11.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących sposobu wyliczenia ceny, w szczególności
w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 Ustawy.
11.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XII – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT.
12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
LP
Nazwa kryterium
Waga
kryterium
1.
Cena (C)
55%
2.
Termin dostawy – maksymalny wymagany przez Zamawiającego: do 14 dni (T)
30%
3.
Gwarancja – minimalny wymagany przez Zamawiającego: 6 miesięcy (G)
15%
12.2. Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa cena oferty brutto
---------------------------------------- x 55 = liczba punktów
Cena brutto oferty ocenianej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.
12.3. Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną obliczone według wzoru:
13
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Termin dostawy wymagany przez Zamawiającego
------------------------------------------------------- x 30 = liczba punktów
Termin dostawy oferty ocenianej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.
12.4. Punkty w kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone według następującego wzoru:
Okres gwarancji oferty ocenianej
-------------------------------------------------- x 15 = liczba punktów
Termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem oceny powyższych kryteriów, tj.:
Najkorzystniejsza cena (C) = x punktów
Suma punktów w kryterium ( T ) = y punktów
Suma punktów w kryterium ( G ) = z punktów
Najkorzystniejsza oferta = x + y + z (tj. C + T + G )

ROZDZIAŁ XIII – UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
13.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej
(http://www.zgkimkamien.pl/).
13.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2
Ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XIV – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
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Osoby reprezentujące Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy
zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

ROZDZIAŁ XV – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach
określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVI – POSTANOWIENIA UMOWY.
16.1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
16.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa
w oparciu o Istotne Postanowienia Umowy, o których mowa w pkt. 17.1.
16.3. Stosowanie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian do Umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVII – OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ.
17.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom oraz zamieści tę zmianę na swojej stronie
internetowej.
17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców zamieszczając taką informację na swojej stronie
internetowej.
17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XVIII – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI.
18.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
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18.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
18.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
18.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty
elektronicznej podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
18.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o., ul. Strzelecka 16, 89-430
Kamień Krajeński, nr tel. i faks: 52 388 70 65, adres poczty elektronicznej: biuro@zgkimkamien.pl.
18.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem postępowania: 1/P/2019.
18.7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Kazimierz Szmelter, nr tel. 662 197
458, adres poczty elektronicznej: kazimierz.szmelter@zgkimkamien.pl.

ROZDZIAŁ XIX – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.
Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI Ustawy.

ROZDZIAŁ XX – INFORMACJE DODATKOWE.
„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r (RODO). informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o, z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim (89-430)
przy ul. Strzeleckiej 16, NIP: 5040013477, email: biuro@zgkimkamien.pl.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych należy i wysyłać
wiadomości na adres e-mail: rodo@zgkimkamien.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez
administratora,
b. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży,
zapłat,
c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
d. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
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e. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
f.

wsparcia obsługi szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c,d,e,f
lub art. 9 ust.1 oraz ust.2 lit. a,b,c,d,h,i,j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom,
Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji
Skarbowej, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę
sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
b. w celu prowadzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
c. do czasu przedawnienia roszczeń,
d. do momentu zakończenia współpracy,
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia
sprzeciwu (dotyczy pkt. 6 lit. c-f).
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia
obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu profilowania.

ROZDZIAŁ XXI – ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.
Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:
Załącznik nr 1

Istotne postanowienia umowy.

Załącznik nr 2

Załączniki składane razem z ofertą:
Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załączniki składane na wezwanie Zamawiającego:
Wykaz dostaw.
Oświadczenie gwarancyjne.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
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