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5.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http bip.powiat.p”sz.pllindex.php?k=1 45
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7.
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—

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt I Pzp na podstawie niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SW?”.

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o jakich mowa w

art. 3 Pzp.
Ill.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: dostawa

2.

Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

3.

Główny przedmiot:

16700000-2

—

ciągniki;

Pozostałe:

34136000-9

—

samochody półciężarowe

34136100-0

—

lekkie samochody półciężarowe

34921 000-9

—

sprzęt do konserwacji dróg;

Przedmiotem zamówienia jest:

3.1. Zadanie Nr 1: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kompatybilnym
osprzętem do robót drogowych.
3.2. Zadanie Nr 2: Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego ze skrzynią ładunkową.
3.3. Zadanie Nr 3: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, spełniający poniższe wymagania
przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż
opisane. Przedmiot zamówienia musi być przystosowany do poruszania się po drogach
publicznych.

-

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego w zakresie jego realizacji
i odbioru zawarty jest w niniejszej SWZ oraz załącznikach do niej jakimi są m.in. projekt umowy.

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE:
1.
2.

3.
4.
5.

Rok produkcji: 2020 r. —2021 r.
Stan fabrycznie nowy
nie używany do jakich kol wiek celów demonstracyjnych lub
reklamowych, niezarejestrowany, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny
eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa.
Konstrukcyjnie przystosowany do ruchu prawostronnego. Spełniający warunki techniczne
obowiązujące na terytorium Polski, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji lub
innymi świadectwami zgodności. Wykonany w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi
do używania w Unii Europejskiej;
Miejsce dostawy: ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz (baza PZD w Piszu)
na koszt
Wykonawcy;
Dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych;
Sposób przekazania: na podstawie protokołu przejęcia przekazania, podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
—

-

-

4.2. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
Parametry techniczne
Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr I
CIĄGNIKA ROLNICZEGO O MOCY NIE MNIEJSZEJ NIŻ 120 KM:
—

silnik diesel o pojemność min. 5000 cm3;

—

minimalna moc homologowana: 120 KM;

—

prędkość jazdy maksymalna nie mniejsza niż 40km/h;

—

rozstaw osi nie mniejszy niż: 2600 mm;

3

dopuszczalna masa całkowita minimum: 6800 kg;
minimalna masa ciągnika bez dociążenia: 5000 kg;
ilość cylindrów: min. 4;
turbo;
intercoler;
skrzynia biegóww pełni zsynchronizowana z minimum 6 biegami przełączanymi pod obciążeniem;
liczba przełożeń minimum: 24/24;
zatrzymanie ciągnika bez użycia pedalu sprzęgła;
rewers elektrohydrauliczny;
napęd na cztery koła załączany elektrohydraulicznie, elektrohydrauliczna blokada mechanizmu
różnicowego osi przedniej i tylnej;
hamulce hydrauliczne, mokre tarczowe na 4 koła;
hamulec postojowy mechaniczny;
minimum 2 reflektory przednie;
minimum 2 reflektory tylne;
gniazdo elektryczne 7 pinowe do przyczep;
gniazdo 12V wewnątrz kabiny;
gniazdo ISO 11786;
minimalny udźwig tylnego podnośnika 6000 kg;
elektryczne sterowanie tylnym podnośnikiem z amortyzacją
przedni podnośnik o udźwigu minimum: 2500 kg;
przedni i tylny podnośnik oraz łączniki górne z zaczepami automatycznymi;
sterowanie podnośnikiem i hydraulikąz prawej strony wewnątrz ciągnika;
pompa hydrauliczna podwójna o wydajności łącznej minimum 110 1/mm;
minimum 3 pary hydrauliki niezależne gotowe do użycia w każdym momencie (tył) z regulacją
przepływu na każdym z obwodów;
jedna para hydrauliki z przodu ciągnika zasilana niezależnie gotowa do użycia w każdym momencie;
przedni TUZ, zasilany niezależnie;
przedni WOM;
tylny WOM niezależny o 4 prędkościach 540/540 eco/1 000/1 000 eco;
funkcja automatycznego włączania i wyłączania tylnego wałka WOM;
sterowanie tylnym TUZ oraz WOM z poziomu gruntu za pomocą przycisku, z możliwością
odblokowania z poziomu gruntu;
zaczep tylny automatyczny regulowany na szynie

+

belka oscylacyjna (zaczep dolny)

+

pitonfix;

pojemność zbiornika na paliwo minimum: 200 litrów;
korki do wlewów paliwa zamykane na kluczyk;
pojemność zbiornika ad blue minimum: 20 litrów;
amortyzowana kabina montowana fabrycznie z klimatyzacją i nagrzewnicą oświetlenie wewnętrzne;
lusterka regulowane, składane przód tył;
-

przednia i tylna wycieraczka;
kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach;
fotel operatora amortyzowany pneumatycznie z wychylaniem;
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—

fotel pomocniczy operatora homologowany z pasem bezpieczeństwa;

—

lampa ostrzegawcza z napisem „Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu” zamontowana na kabinie;

—

radio oraz głośniki;

—

balast przedni minimum 300 kg z możliwością zamontowania na tylnym TUZ-ie;

—

amortyzacja przedniej osi;

—

przednie błotniki wychylne;

—

ogumienie minimum: przód 480/65-R24 tył: 600165-R38;

—

rejestracja na dwie osoby;

—

instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w języku polskim;

—

skrzynka narzędziowa, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy;

—

ciągnik spełniający normę: mother regulation.i poziom emisji spalin—wg normy min. EURO 4;

WYSIĘGNIKA WIELOFUNKCYJNEGO TYLNEGO
CIĄGNIKIEM:

KOMPATYBILNEGO Z

PROPONOWANYM

—

zasięg pracy wysięgnika z głowicą koszącą nie mniejszy niż 6,00 m;

—

sposób mocowania na ciągniku: tylny TUZ;

—

napęd: hydrauliczny własny;

—

sterowanie: elektryczne on-off;

—

moc pompy hydraulicznej nie mniejsza niż 35 kW;

—

kąt obrotu głowicy nie mniejszy niż 200 stopni;

—

nominalne ciśnienie oleju nie mniejsze niż 210 bar;

—

pojemność zbiornika oleju nie mniejsza niż 1501;

—

masa zestawu (z głowicą kosząca) kompatybilna z ciągnikiem nie większa niż 1200 kg;

—

przyłącze narzędzi kompatybilne z maszyną sugerowane nie mniejsze niż 60x60 mm;

—

szerokość transportowa: nie większa niż 1,65 m;

—

położenie wysięgnika względem nośnika prawe;

—

maksymalna prędkość obrotowa WOM: 540 obr./min;

—

chłodnica oleju.

-

GŁOWICY KOSZĄCEJ DO WYSIĘGNIKA TYLNEGO:
—

długość w położeniu transportowym: 700mm +1-20 mm;

—

szerokość w położeniu transportowym: 1600 mm +/-20mm;

—

wysokość w położeniu transportowym: 430 mm +/-20 mm;

—

napęd hydrauliczny;

—

nominalna prędkość obrotowa wału bijakowego minimum 3000 obrJmin.;

—

sposób mocowania kompatybilny z proponowanym tylnym podnośnikiem sugerowana belka
kwadratowa 60x60 mm;

—

szerokość robocza: 1,2 m

—

ilość noży tnących maksymalnie 26 sztuki;

—

średnica wału roboczego: 80mm +1-10 mm;

—

średnica wału kopiującego: 95 mm

—

moc silnika hydraulicznego minimum 28 kW;

—

waga 185 kg +1-20 kg;

+/-

0,1 m;

i-/-

10 mm;
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—

rodzaj noży Bijakowe typu Y;

—

kierunek obrotów lewy lub prawy;

—

maksymalna średnica rozdrabiania 30 mm;

—

zapasowy komplet noży.
GWARANCJA:

—

wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące;

—

przystąpienie do usuwania awarii w okresie gwarancji będzie następować najpóźniej w ciągu 48 godz.
od zgłoszenia awarfl, w miejscu postoju ciągnika i osprzętu, a zakończenie naprawy maksymalnie 14
dni od daty jej rozpoczęcia;

—

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

—

w cenie ciągnika wraz z osprzętem należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem
gwarancyjnych przeglądów mechanicznych (m.in.: materiały, robocizna i koszty dojazdu do miejsca
postoju ciągnika z osprzętem) w pełnym okresie gwarancji;
Zadanie Nr 2
SAMOCHODU BRYGADOWEGO ZE SKRZYNIĄ ŁADUNKOWĄ:

—

rodzaj paliwa

—

silnik o pojemności 2000

—

moc silnika

—

skrzynia biegów

—

napęd na przednią oś;

—

poziom emisji spalin

—

dopuszczalna masa całkowita

—

średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym

—

całkowita długość pojazdu

—

wysokość kabiny w przedziale 2100

—

—

olej napędowy;
÷

3000 cm3;

min. 90 kW;
—

manualna, 6-biegowa;

—

wg normy EURO 6;

—

—

do 3500 kg;
—

max. 9,5 litra/100 km;

max. 5800 mm;
÷

2300 mm (wymiar nie obejmuje urządzeń zamontowanych na

dachu, np. zespolonej lampy sygnalizacyjnej);
—

całkowita szerokość pojazdu (bez lusterek bocznych)

—

kolor nadwozia (kabiny)

—

liczba miejsc siedzących w pojeździe—7 (6+1);

—

liczba drzwi

—

tapicerka wnętrza oraz foteli w kolorze ciemnym lub odcieniu szarości z materiału łatwego do

—

—

—

max. 2100 mm;

żółty lub pomarańczowy, lakierowany fabrycznie;
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utrzymania w czystości;
—

dodatkowe pokrowce na wszystkie fotele;

—

dywaniki gumowe we wszystkich rzędach siedzeń;

—

poduszki bezpieczeństwa

—

światła do jazdy dziennej zapalające się automatycznie;

—

co najmniej przednie boczne szyby sterowane elektrycznie;

—

boczne lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane;

—

immobilizer, autoalarm i centralny zamek sterowany z pilota;

—

układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z rozdziałem siły hamowania (EBD);

—

min. czołowe dla kierowcy i pasażera;
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—

klimatyzacja

—

układ kierowniczy

—

komputer pokładowy;

—

dwa kluczyki pojazdu ze zdalnym sterowaniem zamkiem centralnym;

—

lampa ostrzegawcza zespolona, ledowa z napisem „Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu” zamontowana

—

min. manualna;
—

ze wspomaganiem i regulowaną kolumną kierownicy w dwóch położeniach;

na dachu samochodu;
—

fabrycznie montowane radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth;

—

hak holowniczy

—

koła jezdne ze stalowymi obręczami o średnicy nominalnej co najmniej 16” z oponami „letnimi” plus

—

obciążenie min. 2000 kg;

kołpaki;
—

dodatkowe koła jezdne ze stalowymi obręczami o średnicy nominalnej co najmniej 16” z oponami
zimowymi”;

—

ogumienie kół jezdnych nie starsze niż 12 miesięcy;

—

pełnowymiarowe koło zapasowe;

—

podnośnik samochodowy plus klucze do montażu koła;

—

osprzęt wymagany przepisami prawa polskiego (m.in.: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica i apteczka);

—

skrzynia ładunkowa (bez wywrotu) ze zdejmowanym stelażem aluminiowym i z wytrzymałego
materiału kryjącego odpornego na działanie czynników atmosferycznych (typu plandeka);

—

wymiary części ładunkowej:
—

dlugość: 2000 ÷ 2500 mm;

—

szerokość: 2000 mm (± 5%);

—

wysokość burty: 400 ÷ 500 mm;

—

wysokość całkowita (ze stelażem) zbliżona do wysokości kabiny i nie zasłaniająca oświetlenia
ostrzegawczego;

—

burty skrzyni ładunkowej: aluminiowe, otwierane;
GWARANCJA:

—

na cały samochód co najmniej 2 lata bez limitu kilometrów lub z limitem nie mniejszym niż 100 000 km;

—

co najmniej 3 lata na powłokę lakierniczą

—

co najmniej B lat na perforację nadwozia;

—

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki w
odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego;

—

w cenie samochodów należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem gwarancyjnych
przeglądów mechanicznych (m.in.: materiały

—

płyny, oleje, filtry, klocki hamulcowe itp. i robocizna)

oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem gwarancyjnych przeglądów na perforację nadwozia
Zadanie Nr 3
SAMOCHODU DOSTAWCZEGO:
—

długość w zakresie 3600 ÷ 4100 mm;

—

wysokość nie mniejsza niż 1600 mm (wymiar nie obejmuje urządzeń zamontowanych na dachu np.
relingów, anteny lub zespolonej lampy sygnalizacyjnej);

—

szerokość nie mniejsza niż 1600 mm (wymiar nie obejmuje lusterek zewnętrznych, świateł
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umieszczanych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw
sztucznych);
—

rozstaw osi nie mniejszy niż 2400 mm;

—

masa własna w zakresie 900 ÷ 1200 kg;

—

dopuszczalna masa całkowita do 1800 kg;

—

prędkość maksymalna co najmniej 150 km/h;

—

nadwozie zamknięte, czterodrzwiowe, dwuosobowe ze stałą nieprzeszkloną szczelną przegrodą
oddzielającą część pasażerską od części ładunkowej;

—

część ladunkowa nieprzeszkolona wyposażona w drzwi tylne i boczne przesuwne umieszczone z
prawej strony z wykładziną pokrywającą przestrzeń ładunkowa;

—

kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym;

—

tapicerka wnętrza części pasażerskiej oraz foteli w kolorze ciemnym lub odcieniu szarości;

—

koła jezdne ze stalowymi obręczami o średnicy nominalnej co najmniej 15” i oponami letnimi”;

—

dodatkowo koła jezdne ze stalowymi obręczami o średnicy nominalnej co najmniej is” i oponami
zimowymi” oraz kołpakami (ozdobnymi osłonami);

—

ogumienie kół jezdnych o wskaźniku wysokości profilu nie mniejszym niż 65% oraz nie starsze niż 12
miesięcy;

—

pełnowymiarowe koło zapasowe;

—

rodzaj paliwa

—

silnik co najmniej 4-cylindrowyo pojemności w zakresie 1000 ÷ 1500 cm3;

—

moc silnika co najmniej 55 kW;

—

zużycie paliwa w cyklu mieszanym

—

skrzynia biegów manualna 6-biegowa (5 do przodu ii wstecz);

—

napęd na przednią oś;

—

poziom emisji spalin

—

układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulowaną kolumną kierownicy;

—

poduszki powietrzne co najmniej czołowe dla kierowcy i pasażera;

—

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami;

—

układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z rozdziałem siły hamowania (EBD);

—

czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu;

—

komputer pokładowy;

—

klimatyzacja co najmniej manualna;

—

dwa kluczyki pojazdu ze zdalnym sterowaniem zamkiem centralnym;

—

boczne szyby sterowane elektrycznie;

—

boczne lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane;

—

światła do jazdy dziennej zapalające się automatycznie;

—

fabrycznie montowane radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth;

—

gniazdo 12V;

—

dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera;

—

lampa ostrzegawcza zespolona, ledowa z napisem „Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu” zamontowana

—

olej napędowy;

—

—

maksymalnie 5,5 l/100 km;

wg normy co najmniej EURO 5;

na dachu samochodu;
podnośnik samochodowy plus klucze do montażu koła;
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—

osprzęt wymagany przepisami prawa polskiego (m.in.: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica i apteczka);
GWARANCJA:

—

na cały samochód co najmniej 2 lata bez limitu kilometrów lub z limitem nie mniejszym niż 60 000 km;

—

co najmniej 3 lata na powłokę lakierniczą

—

co najmniej 6 lat na perforację nadwozia;

—

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki w
odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego;

—

w cenie samochodów należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem gwarancyjnych
przeglądów mechanicznych (m.in.: materiały

—

płyny, oleje, filtry, klocki hamulcowe itp. i robocizna)

oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem gwarancyjnych przeglądów na perforację nadwozia;

5.

Ustalenia organizacyjne związane z wykonywaniem zamówienia:
1) Wykonawca przeprowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne dla wyznaczonych przez

Zamawiającego osób w zakresie obsługi ciągnika i osprzętu w uzgodnionym terminie, jednak nie
później niż 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Czas trwania szkolenia
minimum 3 godziny.

-

2) Dostawy może dokonać sam Wykonawca lub osoba trzecia, której Wykonawca powierzy dostawę
przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy dostawa zostanie powierzona przewoźnikowi,
Wykonawca ponowi wszelkie ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia, kosztami
dostawy oraz kosztami ubezpieczenia w czasie przewozu;
6.

Zgodnie z @5 Projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca na dostarczony
przedmiot umowy udziela gwarancji i rękojmi na okres zgodny z warunkami przedstawionymi w
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. W okresie gwarancji jak i rękojmi wszelkie
czynności naprawcze będą wykonywane w autoryzowanych serwisach.

7.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w ust. 4 stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. I
pkt 5 Pzp.

8.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim
przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub
normami.

9.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp, tj. na
dodatkowe dostawy.
IV.
1.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie:

1.1. Zadanie Nr 1

—

w terminie do 18 tygodni od daty zawarcia umowy,

1.2. Zadanie Nr 2—w terminie do 18 tygodni od daty zawarcia umowy,
1.3. Zadanie Nr 3—w terminie do 9 tygodni od daty zawarcia umowy.
2.
V.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane sąw załączniku nr 1 do
SWZ pn. Projekt umowy.
NIEKTÓRE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części:

1.1. Częśćl -ZadanieNrl,
O

1.2. Część 2— Zadanie Nr 2,
1.3. Część 3—Zadanie Nr 3.
Tym samym Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących w całości
poszczególne zadania.
2.

Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych.

3.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

5.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

6.

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

7.

Zamawiający nie stawia wymogu związanego z realizacjązamówienia w zakresie zatrudnienia przez
Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazana
czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz nie stosuje dodatkowych wymogów w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

8.

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
opisane w Rozdziale VI SWZ, nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek o jakich mowa w
Rozdziale VII ust. Ii 2 SWZ oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.
1 Pzp.

9.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
11. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.

0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
szczegółowego warunku w tym zakresie,

-

Zamawiający nie wyznacza

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
-

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
tym zakresie,

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w

4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że: w
okresie ostatnich LJ~ przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie:
-

-

a) Zadanie Nr 1 zrealizował co najmniej 2 dostawy ciągników rolniczych (komunalnych) o
wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (trzysta tysięcy złotych 00/100) każda i zostały
one wykonane należycie,
—

b) Zadanie Nr 2 zrealizował co najmniej 2 dostawy samochodów półciężarowych o wartości
nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych 00/100) każda i zostały one
wykonane należycie,
—

c) Zadanie Nr 3

—

zrealizował co najmniej 2 dostawy lekkich samochodów półciężarowych o
In

wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto
i zostały one wykonane należycie.
3.

(

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) kart technicznych proponowanego sprzętu lub też innych dokumentów potwierdzających
parametry oferowanych maszyn;
2) certyfikatu znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską
Normą odpisu homologacji ciągnika i samochodów oraz CE maszyn i wyposażenia
pochodzących z produkcji seryjnej (nie mogą być prototypami);
3) certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez ciągniki normy Mother Regulation;
4) wykazu punktów autoryzowanych serwisów gwarancyjnych.

4.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w
odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.
-

VII.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych wart. 108 ust. 1 Pzp.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych także wart. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3.

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

4.

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

5.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
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VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;

-

2.

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. I stanowią potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) 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 ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa wart. 125 ust.1 Pzp.
2) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy
stanowiące załącznik nr 5 do SWZ;
-

-

4.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

5.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa wart. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. I Pzp.

6.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

7.

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

8.

W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz 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.

IX.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCK PODMIOTÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane.
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3.

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 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
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.
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.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w
Rozdziale VIII SWZ zgodnie z Załącznikiem 3a do SWZ.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓtKI CYWILNE I KONSORCJA)
-

4.

5.

6.
7.

-

X.
1.

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
oferty.
2.

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których
wzór stanowi Załącznik te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Xl.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: htt s/I zd isz.ezamawia ac I w zakładce Korespondencja” oraz poczty elektronicznej
na adres e-mail: Qarkwaypzd(d~hot.pI.

2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie
(zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Powiatowego
Zarządu
Dróg
w
Piszu;
https. DzdDsz ezamawiaiacy Ol.
lub
https:I/oneplace.marketplanet.o) ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz formularza do komunikacji.

3.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
formularzy, o których mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Marketpianet

OnePlace.

4.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których
mowa w ust. 2 wynosi 100 MB.

5.

Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
złożenia/wysłania na Platformie.

6.

Dane postępowanie można wyszukać na Platformie w ~Strefie Wykonawcy”.

7.

Zamawiający
informuje,
iż
postępowanie
http://bip.powiat p sz p1 ndex.php9k=145.

8.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem Platformy. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.

9.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej o
adresie e-mail: parkwaypzd~hot.pI.

prowadzone

jest

pod

adresem

10. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę na Platformie za pośrednictwem
formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w ust. 10 adres e-mail.
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).
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z
wyjaśnieniami wymaganymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający nie
ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
15. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami, niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej;
16. Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia
zainteresowania.
17. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
P. Krzysztof Zadroga e-mail: k.zadro a
-

P. Dariusz Żmijewski e-mail: d.zmrewski
-

XII.

zd. isz. I tel. 516 187244, 516 187245,
-

zd. isz. I tel. 874232807,
-

PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT

1.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.

Wykonawca składa ofertę na Platformie pod adresem: httpsi/pzdpisz ezamawiaiacy p w zakładce
„OFERTY”.

3.

Sposób złożenia oferty opisany został w

Instrukcji dla Wykonawcy” dostępnej na stronie:
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https://Qzdpisz.ezamawiaiacy.pl w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego I Plany
zamówień publicznych”.
4.

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym:

-

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ,
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy),
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) karty techniczne proponowanego sprzętu lub też inne dokumenty potwierdzające parametry
oferowanych maszyn;
b) certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą odpis homologacji ciągnika i samochodów oraz CE maszyn i wyposażenia
pochodzących z produkcji seryjnej (nie mogą być prototypami);
c) certyfikat potwierdzający spełnienie przez ciągniki normy Mother Regulation;
6.

d) wykaz punktów autoryzowanego serwisu gwarancyjnego.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają że
oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

7.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli Wykonawca
nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8.

Postanowień ust. 7 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.

9.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca,
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje jew osobnym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych wart. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji
jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę złożoną na Platformie.
W tym celu w zakładce OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj
ofertę”.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zadania.
-

14. Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
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15. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych jako załączniki do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz wymaganych informacji.
16. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w ofercie powinny być
czytelne. Zalecane jest ponumerowanie stron.
17. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
18. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. I SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
19. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana
oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także
złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 9752 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
20. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
-

XIII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

2.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ.

3.

Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%. Określenie ceny ofertowej z
zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako
błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki
omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp i art. 226 ust.1 pkt 11 Pzp w związku z art. 223 ust. 2
pkt 3 Pzp).

4.

Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.

5.

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

6.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

7.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

8.

Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamówienia.
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9.

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawąz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020
r. poz. 106 ze 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 ofercie, o której mowa w ust. 1, 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.

10. Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT dla
celów zastosowania kryterium ceny. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować treść formularza, a Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
XIV. WADIUM
1.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania
ofert, wnieść wadium:

1.1. Zadanie Nr 1

—

w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

1.2. Zadanie Nr 2—w kwocie 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
1.3. Zadanie Nr 3—w kwocie7 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),
2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować pełen okres związania
ofertą.

3.

Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. Gb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: (nr
rachunku) 70 9364 0000 2002 0840 7115 0006, prowadzony przez Warmińsko Mazurski Bank
Spółdzielczy Ruciane Nida O/Pisz, tytułem: Wadium PZD.321 0.1 .2021:
-

—

4.1. Zadanie Nr 1 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kompatybilnym osprzętem do
robót drogowych,
—

4.2. Zadanie Nr 2— Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego ze skrzyniąładunkową
4.3. Zadanie Nr 3

—

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego,

tak, aby na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert znajdowało się na rachunku bankowym
Zamawiającego.
5.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

6.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
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skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed
upływem terminu składania ofert.
7.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wskazanym
w ust. 4.

8.

Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w Pzp;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6;
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
—

9.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych wart. 98 ust. 1 -5 Pzp:
1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
upływu terminu związania ofertą
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
-

-

-

-

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
którego oferta została odrzucona;
po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

3) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
5) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
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11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w określonych przypadkach na podstawie art. 98
ust. 6 Pzp, tj. jeżeli:
1)

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 107 ust. 2 Pzp lub art. 128 ust. 1
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
57 lub art. 106 ust. I Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. I Pzp, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2)

Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)
XV.

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
Po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.06.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.

3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XVI. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2021r. o godzinie 10:00.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2021r. o godzinie 13:00.

3.

Otwarcie ofert następuje poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.

4.

Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje 0:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach zawartych w ofertach.

6.

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

7.

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

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT
I.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) waga kryterium 60%;
-
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2) Okres gwarancji (G) - waga kryterium 40
2.

%.

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena(C)-waga6o%
cena najniższa brutto*
xlOOpktx6O%
cena oferty ocenianej brutto
*

spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (G) waga 40 %
-

Okres gwarancji ocenianej oferty Im-cyl
xlOOpktx4O%
Okres gwarancji najdłuższy lm.cyl*
*

spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” będzie okres gwarancji podany
w skali miesięcznej podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce i dłuższy niż 48 m-cy.

.

Wprzypadku podania przez Wykonawcę w pkt2 Formularza ofertowego okresu gwarancji równego 24 rn-ce

-

oferta otrzyma Opkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do umowy zostanie
-

.

.

wpisany termin określony jako minima lny przez Zamawiającego tj. 24 rn-ce)
W przypadku niepodania przez Wykonawcę wpkt 2 Formularza ofertowego okresu gwarancji - oferta otrzyma
O pkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do urnowy zostanie wpisany termin
określony jako minimalny przez Zamawiającego tj 24 rn-ce).
W przypadku podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego okresu gwarancji krótszego niż
termin określony przez Zamawiającego jako ~rninimaIny - oferta będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art.
226 ust. I pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza ofertowego okresu gwarancji dłuższego niż
termin określony przez Zamawiającego jako maksymalny - do wyliczenia ilości punktów w danym kryterium
Zamawiający przyjmie okres 48 m-cy, (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do
umowy wpisany będzie termin wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym).

Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej
oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.
3.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust.2 i art. 187,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

6.

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.

7.

W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
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8.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ZAWARCIE UMOWY
1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVIII SWZ.

4.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.

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

6.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostanie
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

7.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.

8.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454 455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ.
-

9.

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić
postępowanie.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Srednich
Przedsiębiorców.

3.

Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodnąz przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętąw postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
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treścią przed upływem tego terminu.
5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa wart. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
-

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

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. I 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 zjej wniesieniem.
-

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
/uI. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, tel.874232807, e-mail: parkwaypzd(~hot.Ql/;
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Pan Waldemar Chypś pod adresem e-mail: insDektor~cbi24.QI;
-

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowywzakresie niezgodnym z
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

-

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1

Projekt umowy

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Wykonawca)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4

w postępowaniu (Podmiot udostępniający zasoby)
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy

Załącznik nr 5

Wykaz dostaw

Załączniki stanowią integralną część SWZ.
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