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Rozdział I –  informacje dla wykonawców 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego : 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.  
reprezentowane przez p. Waldemara Szygendę – Prezesa Zarządu 
Toniszewo 31 
62-104 Pawłowo Żońskie 
tel./fax  515-294-461 
e-mail : biuro@msok.pl 
adres strony internetowej : www.msok.pl 
województwo wielkopolskie 
powiat wągrowiecki 
NIP : 766-17-30-437 
REGON :  570881401 

 
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod 
adresem: 
 https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet    

3. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:   

 w sprawach merytorycznych – Sandra Gwiżdż-Kaczmarczyk, 

 konsultant ds. zamówień publicznych – Ryszard Dąbrowski. 
4. Oferty mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 
5. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy i poczty elektronicznej na adres  
e-mail: biuro@msok.pl . Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując 
swoje zapytania w formie pisemnej za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@msok.pl  

6. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 7 
dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później 
niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie jak w pkt. 6, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi. 

8. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez 
ujawniania źródła zapytania. 

9. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 6, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty. 

10. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść SWZ. 

mailto:biuro@msok.pl
http://www.msok.pl/
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
mailto:biuro@msok.pl
mailto:biuro@msok.pl
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11. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 10 będą istotne, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. O zmianie terminu 
Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie zmiany na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści  SWZ.  

13. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 
14. Nie przewiduje się  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
15. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. Kluczowym zadaniem jest wynajem maszyny. 
16. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  

Uzasadnienie : 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wynajem długoterminowy maszyny do 
rozdrabniania odpadów wraz z obsługą serwisową. Usługa będzie wykonywania przez 
podmiot wynajmujący, który po okresie wynajmu odbierze maszynę lub nastąpi jej 
wykup. Podzielenie zamówienia na części nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia 
zarówno organizacyjnego, jak i technicznego. 

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o 
której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania 
zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

18. Nie wymaga się  złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 

ustawy Pzp. 
20. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 

308 ust. 1 ustawy Pzp. 
21. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2. 
22. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94. 
23. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia, o jakim mowa w art. 214 ust. 

1 pkt. 7 pod warunkiem, że udzielenie zamówienia ( uzupełniającego ) dotyczy tego 
samego rodzaju usługi, na takich samych warunkach odbioru i rozliczania, jak zamówienie 
podstawowe. Wartość zamówienia uzupełniającego ujęto w całkowitej wartości 
zamówienia. Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego do wysokości 30% 
wartości zamówienia podstawowego. 

 

Rozdział II – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

 
1. Informacje ogólne 

1) Wnioski i zapytania wykonawcy przekazują do Zamawiającego drogą elektroniczną na 
adres: biuro@msok.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet     w zakładce „Pytania i 

mailto:biuro@msok.pl
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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odpowiedzi”. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Przesłanie dokumentu  drogą elektroniczną uznane będzie jako 
dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. Za datę przekazania   
zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres e-mail ( z wyłączeniem 
dokumentów składanych wraz z ofertą ). Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy. 

1)    Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na 
subdomenie MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie 
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet     lub 
https://oneplace.marketplanet.pl. 

2)    Wykonawca powinien zapoznać się z „Instrukcja użytkownika - Podręcznik 
wykonawcy” jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3)    Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany 
do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o 
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada 
konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia 
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika 
polecenie „zarejestruj się”.  

4)    Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym 
Zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w 
procesie złożenia oferty w formie elektronicznej. 

5)    Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy 
skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

6)    Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.  
7)    Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 

zasadami korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet     tel. +48 22 257 22 89, e-mail: 
oneplace@marketplanet.pl 

8)   Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. 

https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://oneplace.marketplanet.pl/
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
mailto:oneplace@marketplanet.pl
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U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa 
dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 

 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem, 

 podpis elektroniczny powinien posiadać algorytm skrótu z rodziny SHA-2 ( 
dopuszcza się SHA-1 ). 

9)    Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania 
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s; 

 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os 
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

 włączona obsługa JavaScript; 

 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf; 

 dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w 
formatach: pdf., excel., doc., zip. 

10)   Nie dopuszcza się przesyłania dokumentów w formacie XML. 
11)   Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat 

kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

 plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest 
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia 
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie 
terminu składania ofert; 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego 
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar. 
 

3.  Złożenie oferty. 
1)    Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w 

niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy w formie elektronicznej podpisanymi 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z formą 
reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną 
na podstawie pełnomocnictwa. 

2)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3)    Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
4)    Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem : 
https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet    

https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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5)    Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
6)    Wykonawca składa ofertę poprzez: 

 wypełnienie Formularza Oferty i dodanie w zakładce „OFERTY" Formularza Oferty, 

 dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ. 
Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj 
dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany, 

 wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację, 

 wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: „Tajny” – dokument 
stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę", 

 potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta 
złożona poprawie”, 

 o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
Platformie, 

 po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił 
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". 

7)    Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne 
do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. 

8)    Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 
zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj 
ofertę”. 

9)    Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe. 
10) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie 
określający wolę ich utajnienia. Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” 
powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". 

11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

12) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej w 
formacie danych doc, docx, pdf. 

13) Zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 

 dokumenty w formacie „pdf" -  zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 
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4.   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Prezes Zarządu MSOK Sp. z o.o. w 
Toniszewie oraz Spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) 
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, 
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której  
MSOK Sp. z o.o. prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
działającą pod adresem: https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet    

 

Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia 

 
1.  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp 
oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Postępowanie z uwagi na wartość zamówienia powyżej progu unijnego na usługi, jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której 
mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp ( tj. procedury odwróconej ). 

 

Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
39711210-4 Rozdrabniacze 
90524300-9 Usługi usuwania odpadów biologicznych 
 
1. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy wynajem na okres 48 miesięcy 
rozdrabniacza do odpadów ulegających biodegradacji. 
Rozdrabniacz może być nowy lub używany. 
Rozdrabniacz ( dalej – maszyna ) używany nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 
2020 r. i nie może mieć udokumentowane przepracowanie więcej niż 2.500 mtg. 
Zamawiający przewiduje w ciągu roku eksploatację rozdrabniacza w ilości ok. 100 mtg w 
ciągu miesiąca. 
Parametry techniczno – użytkowe rozdrabniacza : 

 moc silnika – nie mniej niż 480 KM, 

 norma emisji spalin nie mniejsza niż EUROMOT IV  

 szerokość załadunku – nie mniej niż 4000 mm, 

 wysokość załadunkowa – nie więcej niż 3000 mm, 

 długość elementu rozdrabniającego – nie mniej niż 2900 mm,  

 rewers elementu rozdrabniającego, 

 możliwość samooczyszczenia chłodnicy silnika, 

 możliwość uzyskania różnej wielkości frakcji materiału rozdrobnionego,  

 magnetyzer nad taśmą wyrzutową, 

https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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 możliwość rozdrabniania różnego typu odpadów (budowlane, komunalne 
zmieszane, wielkogabarytowe, ulegające biodegradacji), 

 maszyna może być na podwoziu dwu lub trzy osiowym, 

 prędkość obrotowa wału może być nie mniejsza niż 26 obr./min, 

 boczna ściana komory rozdrabniającej może być podnoszona hydrauliczne celem 
łatwego dostępu do elementów rozdrabniających w celach serwisowych i w 
przypadku opróżnienia komory z bardzo dużych elementów rozdrabniających. 
Unoszenie ściany możliwe bez konieczności włączania silnika spalinowego, 

 napęd wału rozdrabniającego może być bezpośredni przez sprzęgło 
hydrokinetyczne, 

 rozdrabniacz może posiadać możliwość rozkładania podajników bez konieczności 
uruchamiania silnika spalinowego. 

 
2. Warunki wykonywania zamówienia. 

1) Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami, że oferowana maszyna jest jego 
własnością ( umowa zakupu lub faktura zakupu i ma do niej prawo wynajmu 
Zamawiającemu.  

2) Oferowana maszyna może być nowa, nieużywana  – rok produkcji 2021 lub 2022 lub 
używana – rok produkcji nie wcześniej niż 2020. 
Zamawiający nie dopuszcza oferty maszyny będącej w leasingu wykonawcy. 

3) Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na 
własne ryzyko. 

4) Dostawa maszyny w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy. Zwłoka w 
dostawie ponad wyznaczony termin może być podstawą do naliczania kar umownych 
w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

5) Wykonawca dostarczy maszynę wraz z dokumentami w wersji papierowej ( w języku 
polskim ) : 

 Książka serwisowa maszyny ( oryginał ) lub wydruki z centralnej bazy 
producenta/dostawcy maszyny lub protokoły wykonania prac przeglądowo – 
serwisowych ( z numerem VIN oferowanej maszyny ), 

 Książka pracy maszyny ( oryginał ), 

 Instrukcja obsługi, konserwacji i eksploatacji maszyny ( w języku polskim )  
6) Wykonawca w dniu dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego na plac wykona 

praktyczne przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i 
eksploatacji maszyny i corocznie będzie prowadził szkolenie uzupełniające. 

7) Maszyna musi być dostarczona do Zamawiającego z nowym osprzętem roboczym i 
eksploatacyjnym.  

8) Wykonawca będzie ponosił koszty przeglądów, serwisowania i napraw przez cały okres 
wynajmu. 

9) Czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 24 godziny od zawiadomienia o konieczności 
wykonania naprawy. Zawiadomienie będzie przekazywane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na podany w ofercie adres e-mail. 
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10) Wykonawca powinien posiadać własny serwis i warsztat naprawy maszyn ( w tym 
maszyn, jaką wynajęto ) lub posiadać zawarte umowy z serwisem i warsztatem 
naprawy maszyn ( jw. ) co najmniej na okres wynajmu maszyny.  

11) Naprawy będą wykonywanie na miejscu w siedzibie Zamawiającego w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia konieczności naprawy.  

 
3.  Warunki rozliczania za wykonywanie przedmiotu zamówienia. 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na podstawie złożonej oferty.  
2) Za wykonywanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie umowne. 
3) Wynajem maszyny nie będzie obciążony kaucją, ani też żadnymi innymi opłatami 

oprócz opłat wynikających z oferty. 
4) Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie za wynajem maszyny przez 

okres trwania umowy za miesiąc zrealizowanego wynajmu. Wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia wykonawcy będzie stanowiło 1/48 wartości podanej w ofercie. 

5) Wynagrodzenie wykonawcy zawarte w ofercie będzie zawierało : 
a) koszty ( czynsz ) wynajmu, 
b) koszty dostarczenia i odbioru maszyny po okresie umowy, 
c) koszty eksploatacji ( materiały eksploatacyjne i koszty wymiany ), 
d) koszty serwisowania przez okres trwania umowy, 
e) koszty przeglądów maszyny ( zgodnie z instrukcją eksploatacji ), 
f) koszty napraw maszyny. 

6) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury VAT za każdy 
miesiąc wykonanej usługi. 

7)  Zapłata należnego wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany na 
fakturze przez wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do … dni od daty wpływu do 
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

8) Płatnikiem będzie Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych  Sp. z o.o. 
Toniszewo 31 
62-104 Pawłowo Żońskie 
NIP : 766-17-30-437 

9) Zamawiający wyraża zgodę na  składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
10) Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za dany miesiąc, jeżeli nie zostanie wykonany 

przegląd lub serwis eksploatacyjny ( należny wg instrukcji eksploatacji ) w terminie 
zaplanowanym i/lub uzgodnionym z Zamawiającym. 

11) Przypadek określony w ppkt. 10) może być podstawą do odstąpienia od zawartej 
umowy z wyłącznej winy wykonawcy. 

12) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, 
jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

13) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 
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14) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia 
będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. 
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się 
za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty 
dla poszczególnych partnerów. 

 
4.  Podwykonawcy. 

1) Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez wykonawcę części przedmiotu zamówienia 
przy udziale podwykonawców. 

2) Wykonawca może wykonywać część przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
wyłącznie w zakresie : 

 serwisowania maszyny, 

 wykonywania przeglądów i kontroli maszyny, 

 wykonywania napraw maszyny. 
3) Wykonywanie części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za wykonywanie przedmiotu zamówienia. 
4) Za niedopełnienie obowiązków przez podwykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony 

do obciążania wykonawcy wszelkimi kosztami związanymi z niewykonywaniem się z 
obowiązków przez podwykonawcę. 

 

Rozdział V - Termin wykonania zamówienia 

 
Termin wykonania zamówienia:  
1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia – od dnia zawarcia umowy. 
2. Zakończenie wykonywania zamówienia –  48 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

Rozdział VI - Warunki udziału w postępowaniu 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 
pkt. 4 ustawy Pzp. 

 Spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. W zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału 
w postępowaniu ocena zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) oraz podmiotowych 
środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania na 
zasadzie spełnia/nie spełnia. 

1.1. Ocena braku podstaw wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w 
postępowaniu : 

1) Ocena potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wstępnie dokonana przez 
Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
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Zamówień (dalej – JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców lub podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, JEDZ 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz te 
podmioty, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale II  SWZ.  

2) Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ i złoży je za pośrednictwem Platformy. 
3) Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych pod adresem:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-
JEDZ-ESPD.pdf 
Wykonawca może skorzystać z edytowalnego formularza JEDZ, będącego 
załącznikiem Nr 8 do SWZ. 

4) Urząd Zamówień Publicznych uruchomił na swojej stronie internetowej nieodpłatne 
narzędzie wspierające wykonawców w stosowaniu standardowego formularza JEDZ w 
wersji elektronicznej. Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez 
Komisję Europejską i posiada podobne funkcjonalności. Serwis dostępny jest pod 
adresem: http://espd.uzp.gov.pl/  

5) W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów  
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby 
Zamawiający samodzielnie pobierał ten dokument. 

6) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny w szczególności w 
formacie pdf, doc.  Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi 
lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 
elektronicznego w jednym z ww. formatów. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez 
wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje  dokument 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone 
w ustawie.  

7) Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie JEDZ, o którym mowa w ppkt. 1), składa każdy z wykonawców, a w 
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, oświadczenie JEDZ składa każdy z tych podmiotów. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : 
a) posiadają maszynę w formie własności, co potwierdzą dokumentem zakupu, 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
http://espd.uzp.gov.pl/
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b) posiadają lub dysponują warsztatem serwisowania i naprawy maszyn ( w tym 
maszyn objętych zamówieniem ). 

Potwierdzenie spełnienia warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ i 
dokumentów własności, oświadczenia własnego lub umów z odpowiednimi serwisami i 
warsztatami naprawy maszyn zawartymi na czas obowiązywania umowy. 

 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia : 

1)  wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
2) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w niniejszym 

rozdziale, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia warunek lub wspólnie razem ten 
warunek spełniają, 

3) w stosunku do żadnego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie 
zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp, 

4)  ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

5)  muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza, 

6)  przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum 
zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 

7)  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć 
do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi będą wykonywać 
poszczególni wykonawcy, 

8) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
4. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów : 

1)   W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( z 
zastrzeżeniem, o którym mowa w rozdziale I pkt. 15 niniejszej SWZ ), wykonawca może 
polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w 
art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

2)   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3)  Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
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4)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5)  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4), ma 
potwierdzić, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i musi określać, w szczególności: 
a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, dotyczące wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

6)  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

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

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

 

Rozdział VII – Podstawy wykluczenia 

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 : 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 
i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 53 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559, 2054 i 2120), 
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o 
którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach  powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4: 
7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

 
2. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne, 

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 
ścigania lub zamawiającym, 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 
a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy wykonawcę. 
 

Rozdział VIII – Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą 
za pośrednictwem Platformy 

 
1. Dokumenty oferty 

1) Formularz ofertowy. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
Wzór formularz ofertowego określa załącznik Nr 1 do SWZ. 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu składane w postaci JEDZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej. 
Oświadczenie składają odrębnie: 
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   wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, 

   podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy. 

3)  Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem 
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący 
swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania 
umowy. 
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z 
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie 
publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej. Dopuszcza się 
również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 
a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących   kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje  usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą, 

Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 3 do SWZ. 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej podpisane przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji 
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 

5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub 
inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie 
mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią 
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2020r poz. 1076 i 1086 ). Dokument musi 
być złożony w formie elektronicznej podpisany przez osobę/ osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

6)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty 
oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. 
Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 4 do SWZ. 
Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 

 
2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, 

Zamawiający żąda złożenia : 
1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

2)  oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 
grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 2 ); 

3)  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem; 

4)  oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

2.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
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ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 
1, 3, 4) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast:  

  informacji z Krajowego Rejestru Karnego – 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, o 
którym mowa w ppkt. 1) lit. a) i b); 

  odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt. 3 – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie 
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą 
się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 
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.  

 
3. Przedmiotowe środki dowodowe : 

1) Dokumenty potwierdzające własność maszyny ( nie leasing ), którymi mogą być faktura 
zakupu maszyny lub umowa zakupu maszyny. Z treści dokumentu ma wynikać cena 
zakupu rozdrabniacza. 

2) Dane informacyjne o maszynie zawierające co najmniej : 

 Nazwa, typ, model, 

 Producent, 

 Rok produkcji, 

 Przebieg ( ilość przepracowanych mtg ). 
3) Książka serwisowa maszyny z numerem VIN maszyny oferowanej lub wydruki z 

centralnej bazy producenta/dostawcy maszyny lub protokoły wykonania prac 
przeglądowo – serwisowych ( z numerem VIN oferowanej maszyny ), 

4) Karta techniczna maszyny potwierdzająca wymagania techniczno – użytkowe. 
5) Kolorowe 4 x zdjęcia maszyny – z każdej strony. 
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6) Wskazanie serwisu : Nazwa serwisu, dokładny adres, dane kontaktowe (  telefon, e-
mail, adres strony internetowej ). 

7) Wskazanie warsztatu napraw maszyn : Nazwa warsztatu, dokładny adres, dane 
kontaktowe (  telefon, e-mail, adres strony internetowej ). 

8) Umowy zawarte z serwisem maszyn ( w tym maszyny zamawianej )*. 
9) Umowy zawarte z warsztatem naprawy maszyn ( w tym maszyny zamawianej )*. 

 
* - skreślić odpowiednio do złożonego oświadczenia w Formularzu ofertowym. 

 
4. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych. 

1)  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia w formie JEDZ oraz/lub podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 - 2 niniejszego rozdziału lub innych 
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub 

  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
2)  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 

JEDZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub 
oświadczeń składanych w postępowaniu. 

3)  Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie JEDZ lub inne podmiotowe środki 
dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 
podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

 
5. Uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych. 

1)  Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę 
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

2) Przepisu ppkt. 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu 
albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

3) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych. 

 

Rozdział IX – Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie 

elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem 
nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na 
Platformie miniPortalu w sposób opisany w rozdziale II część I SWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż 
jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
wskazanymi w rozdziale  VIII SWZ. 

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób 
postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w rozdziale II SWZ. 

 

Rozdział XI – Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania 
ofertą 

 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.05.2022r do godz. 10:00. za pośrednictwem 

Platformy na adres :  https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet wg zasad 
określonych w rozdziale II  niniejszej SWZ. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022r o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie ofert 
złożonych na Platformie. 

3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 
4.  Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

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

5. Po otwarciu ofert Zamawiający udostępni niezwłocznie na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

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

b) cenach zawartych w ofertach. 
6. W przypadku awarii Platformy, na którym będą składane oferty, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 3, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 09.08.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 8, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

https://msok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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10. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 8, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

 

Rozdział XII – Badanie ofert 

 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz podmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3, Zamawiający wyznaczy 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. 

4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 
SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części 
składowych. 

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% 
od: 
1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w pkt. 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 
nie wymagają wyjaśnienia, 

2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4. 

6. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 5, mogą dotyczyć w szczególności: 
1)  zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług, 
2)  wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków wykonywania  

usług, 
3)  oryginalności usług oferowanych przez wykonawcę, 
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4)  zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) 
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane 
zamówienie, 

5)  zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, 

6)  zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, 
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

7)  zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska, 
8)  wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 
8. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 
uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty. 

 

Rozdział XIII – Sposób obliczenia ceny 

 
1. W celu obliczenia ceny oferty wykonawca wypełnia formularz ofertowy, stanowiący 

załącznik Nr 1 do SWZ. 
2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez 

wykonawcę na podstawie warunków i wymagań określonych w niniejszej SWZ i 
uwzględniać : 
1) koszty wynajmu maszyny, 
2) koszty dostarczenia i odbioru maszyny po okresie umowy, 
3) koszty eksploatacji ( materiały eksploatacyjne i koszty wymiany ), 
4) koszty serwisowania przez okres trwania umowy, 
5) koszty przeglądów maszyny ( zgodnie z instrukcją eksploatacji ), 
6) koszty napraw maszyny, 
7) koszty przeszkolenia obsługi. 

3. Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka ekonomicznego, 
jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i 
nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są 
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  Wartości kwotowe ujęte jako 
wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w 
odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak 
wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do 
wypłacenia. Ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą 
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być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała 
ceny jednostkowe wyrażone, jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i 
kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 
ustawy Pzp. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 
na dzień składania ofert przepisami. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7.  Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2020r poz. 106 z późn. zm. ), dla celów 
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 
takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku, 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
 

Rozdział XIV – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, 
 i sposobu oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów. 

Nazwa kryterium  Waga kryterium w % 

Cena długoterminowego najmu rozdrabniacza ( C ) 60 

Termin rozliczenia za wykonanie usługi ( T )  40 

 
1) Ocena ofert za kryterium Cena długoterminowego najmu rozdrabniacza będzie 

dokonywana na zasadzie proporcji matematycznej wg poniższego wzoru : 
C = [C min / C bad] x 60 

gdzie: 
C - liczba punktów za cenę  
C min - najniższa cena ofertowa  
C bad - cena oferty badanej  

 
2) Termin rozliczenia za wykonanie usługi – wykonawca oferujący najdłuższy termin 

zapłaty za złożoną fakturę z wykonanych usług otrzyma 40 pkt., a pozostałe oferty 
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będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym terminem 
rozliczenia, wg wzoru: 

T = [T bad / T max] x 40 
gdzie: 
T – liczba punktów za termin rozliczenia za wykonanie usługi 
T max – najdłuższy termin rozliczenia 
T bad – termin rozliczenia podany w ofercie badanej 
Minimalny termin rozliczenia za wystawiona fakturę z wykonanych usług nie może być 
krótszy niż 14 dni, a maksymalny termin nie może być dłuższy, jak 30 dni licząc od daty 
dostarczenia faktury do Zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin rozliczenia 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poprawi do 30 dni, jako omyłkę pisarską. 
Zaoferowanie terminu rozliczenia krótszego niż 14 dni będzie podstawą do odrzucenia 
oferty. 

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: 
P = C + T 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt. 1), na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ppkt. 1), jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą 
określonym w dokumentach zamówienia. 

5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty. 

6) W przypadku braku zgody, o której mowa w ppkt. 5), Zamawiający zwróci się o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innego kryterium, Zamawiający wybiera 
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spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze. 

8) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ppkt. 7)  
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
 

Rozdział XV - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu 

i terminie zawarcia umowy. 
2. Wykonawca przed zawarciem umowy udostępni wszelkie informacje niezbędne do 

wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego. 
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. 
zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz 
do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została 
zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.  
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 
członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 
związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia, 
6) określała sposób współdziałania podmiotów, 
7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych 

partnerów konsorcjum, 
8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za 

wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego 
dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik 
konsorcjum ). 

4. Jeżeli  dwukrotna wysokość kapitału zakładowego jest mniejsza od przyszłego 
zobowiązania, do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości 
wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą, wymagana jest uchwała 
wspólników ( chyba, że umowa spółki stanowi inaczej ). Obowiązek taki wynika z art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000r Kodeks spółek handlowych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1577 z późn. zm. ). Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia uchwały wspólników 
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albo umowy, z treści której będzie wynikać prawo dla Zarządu Spółki do zaciągnięcia 
takiego zobowiązania. 

5. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako przedstawiciel 
wykonawcy, chyba że wykonawca samodzielnie będzie wykonywał wszystkie działania. 

 

Rozdział XVI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XVII – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są  

w Projekcie umowy – załącznik Nr 5 do niniejszej SWZ. 
 

Rozdział XVIII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia  

 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie 
zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na 
projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 
ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców 
lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 
obowiązany 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:  
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

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

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w ppkt 1; 

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 



 

Specyfikacja Warunków Zamówienia dla zadania pn. : 
Wynajem długoterminowy rozdrabniacza do odpadów  

 

   

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie – 2022 r 
Strona 27 z 32 

 

terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. 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.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 
(przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 
zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 
odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania 
albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, 
który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 
obowiązany do jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  
6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE; 
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie 
ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  
12) wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 
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7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej „Sądem Zamówień Publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

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

 

Rozdział XIX - Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

 
1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 

umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu 
sporu. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta 
także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie 
sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 
ustawy Pzp. 
 

Rozdział XX - Jawność postępowania 

 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie 

zamówienia jest jawne.  
2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z 

załącznikami udostępnia się na żądanie niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak 
niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania 
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  
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Rozdział XXI -  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku 
postępowania 

 
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z 
przepisami krajowymi. 

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.  

Wynajem długoterminowy rozdrabniacza do odpadów  
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3, 4 
oraz art. 75 i art. 76 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej. 

4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 
przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy. 

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku 
Nr 9 do SWZ. 

6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż 
cel określony w pkt. 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane 
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim 
dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu 
oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 
RODO. 

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą: 
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał 
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
zamawiającego. 

8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 
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związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

9. Zamawiający informuje, że: 
-  Udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące 

wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu 
na ich wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane 
są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o 
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

-    W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. 

 

Rozdział XXII -  Klauzula informacyjna RODO 

 
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 
dany osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  
informuję, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki MSOK Sp. z o.o. z 

siedzibą w Toniszewie 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, 
2. dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : 
Wynajem długoterminowy rozdrabniacza do odpadów 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

 odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, 

 dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy, 

3. ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na 
wsparcie swojej działalności. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest 
jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem 
usług np. wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula 
zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym 
danych osobowych, 

4. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

5. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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, 

6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Wykonawca posiada:  

 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;  

8. Wykonawcy nie przysługuje:  

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

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 
 

Opracował: 
Ryszard Dąbrowski  
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