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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup używanej śmieciarki.

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: PK.ZP.271.1.2022

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r poz. 1129 )

ZATWIERDZAM :
Tuchola, dnia 05.04.2022 r.

Tomasz Stybaniewicz – Prezes Zarządu

……………………………….
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Rozdział I –  informacje dla wykonawców
1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
reprezentowane przez p. Tomasza Stybaniewicza – Prezesa Zarządu,
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod Nr KRS
0000154821, z siedzibą przy ul. Świeckiej 68 w Tucholi, 89-500 Tuchola
NIP: 561-10-00-463; REGON: 870257484,
Adres strony internetowej : www.pk.tuchola.pl
E-mail: pk@pk.tuchola.pl
Tel. 52 33-65-730 Fax. 52 336 57 52
Powiat tucholski; Województwo kujawsko - pomorskie

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

4. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:
− Grzegorz Czerwiński– w sprawach merytorycznych
− Piotr Gramowski – w sprawach formalnych
− Ryszard Dąbrowski – konsultant ds. zamówień publicznych.

5. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Zakupowej na adres
https://pktuchola.ezamawiajacy.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail : pk@pk.tuchola.pl

6. Oferty mają być składane na Platformie w postaci elektronicznej podpisane podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje zapytania w
formie podanej w pkt. 5.

8. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 4
dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później
niż na 2 dni prze upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie jak w pkt. 8, Zamawiający
nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

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

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 8, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty.

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

www.pk.tuchola.pl
mailto:pk@pk.tuchola
mailto:pk@pk.tuchola
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13. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 12 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 i na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych
( dalej BZP ).

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

15. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
16. Nie przewiduje się  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,

2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.

18. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
19. 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.

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

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

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

wykonawców, o których mowa w art. 94.
25. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień wg w art. 214 ust. 1 pkt. 7.

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) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia

postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail : pk@pk.tuchola.pl

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

mailto:pk@pk.tuchola
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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).

3) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na
subdomenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

4) Wykonawca powinien zapoznać się z „Instrukcją użytkownika - Podręcznik wykonawcy”
zamieszczonym na stronie internetowej Platformy.

5) 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”.

6) 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.

7) 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.

8) Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz
informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

9) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw. lub Platformy
Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE". W celu zadania pytania Zamawiającemu,
wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane wykonawcy, temat i
treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem
weryfikującym z obrazka wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".

10) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa
https://pktuchola.ezamawiajacy.pl  tel. +48 22 25722 24, e-mail:
oneplace@marketplanet.pl

11) 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

mailto:oneplace@marketplanet.pl
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(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) 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,

c) podpis elektroniczny powinien posiadać algorytm skrótu z rodziny SHA-2 ( podpis
z algorytmem SHA-1 jest dopuszczalny ).

12) Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia Zamawiający określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż

512 kb/s;
b) 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;

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

d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

13) Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia Zamawiający określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc.,
zip. Nie dopuszcza się przesyłania dokumentów w formacie XML.

14) Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia Zamawiający określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) 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;

b) 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.

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

w niniejszej SWZ za pośrednictwem Platformy podpisaną przez osoby umocowane
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy
dostępnej pod adresem https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

4) Oferta wraz z załącznikami sporządzona w formie elektronicznej powinna być
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę uprawnioną,
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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).

5) Wykonawca składa ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza Oferty i dodanie w zakładce „OFERTY" Formularza Oferty,
b) dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ -

podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osoby uprawnione. Czynności określone powyżej
realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać wczytany,

c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację,
d) 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,

e) wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę",
f) potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta

złożona poprawie”,
g) o terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji

na Platformie,
h) po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
6) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne

do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
7) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w

zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać - „wycofaj ofertę”.
8) Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.
9) 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.

10) W przypadku składania oferty na Platformie 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) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

3. Składanie i otwarcie ofert.
1) Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl w

zakładce „OFERTY" w terminie określonym w rozdziale XI SWZ.
2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert w

terminie określonym w rozdziale XI.
3) Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. 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 Sektorowy 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 Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, działającą pod adresem: https://pktuchola.ezamawiajacy.pl

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. z 2021 r. poz. 1129 ), zwanej dalej ustawą Pzp oraz
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.

2.   Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Pzp.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub
ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.

Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34.14.45.11-3 – pojazdy do zbierania odpadów
0) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojazdu/śmieciarki  używanej

2-komorowej NTM do wywozu odpadów komunalnych stałych na podwoziu trzyosiowym
ze skrzynią ładunkową 2-komorową  z podziałem  komór 1- min 12 m3 ;        2 komora -
min 6 m3, przystosowana  do opróżniania typowych pojemników o objętości   od 80 do
1100 dm3.

0) Minimalne wymagania –parametry techniczne jakim musi odpowiadać pojazd:
2.1. Skrzynia ładunkowa z urządzeniem zasypowym tylnym, wykonana z blachy         o
podwyższonej wytrzymałości gr. min.  3mm z podłogą  płaską z blachy trudno ścieralnej
typu HARDOX , szczelna.
2.2. Skrzynia ładunkowa musi posiadać drzwi kontrolne w bocznej ścianie z
wyłącznikiem bezpieczeństwa. Pojemność kosza zasypowego sumarycznie  min. 2,0 m3

2.3. Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudnościeralnej typu Hardox
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2.4. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach
zabudowy/odwłoka
2.5. Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka
2.6. Funkcja zmiany stopnia zagęszczania – przełączana na pulpicie kierowcy na
warianty bio, komunalne, papier, folie, gabaryty.
2.7. System sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny i ręczny
2.8. Czas opróżniania pojemników :

 ) 110dm3- max 12 sekund
 ) 1100 dm3-max 15 sekund

2.9. Czas opróżniania skrzyni ładunkowej max. 4 minuty.
2.10. Króćce odpływowe w wannie załadowczej i z przodu zbiornika na odcieki  i kurki
spustowe
2.11. Układ zapobiegający kolizji pomiędzy pokrywami pojemników a mechanizmem
załadunkowym
2.12. Pulpity sterujące umieszczone na bocznych ścianach zabudowy i odwłoka
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniami środowiska
2.13. Cykl pracy pojedynczy lub ciągły
2.14. Cykl sterownia ręcznego z możliwością niezależnego uruchamiania
poszczególnych faz.
2.15. Przyciski stop po obu stronach odwłoka umożliwiające natychmiastowe
zatrzymanie cyklu pracy
2.16. Dwa stopnie uchylne dl obsługi wyposażone w czujniki rozłączające układ
zgniatania, cofania pojazdu i ograniczające prędkość pojazdu do 30km/h
2.17. Układ centralnego smarowania -nie wymagany
2.18. Samoczynna regulacja obrotów silnika w zależności od obciążenia układu
hydraulicznego
2.19. Światła alarmowe tzw. „koguty „ typu LED
2.20. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów. Reflektor roboczy z tyłu pojazdu
2.21. Kamera z monitorem do obserwacji przestrzeni z tyłu pojazdu
2.22. Ramiona załadunkowe od pojemników 4-kołowych wg DIN
2.23. Zabudowa gruntowana i lakierowana na kolor biały
2.24. Zabudowa zgodna z PN-EN 1501 oraz posiadająca deklarację CE
2.25. Wrzutnik typu otwartego do pojemników MGB zgodny z normą PN-EN840
2.26. Sygnalizacja akustyczna  do komunikacji  obsługa –kierowca
2.27. Książka serwisowa
2.28. Katalog części zamiennych ze schematami układu hydraulicznego i kompletnym
schematem elektrycznym
2.29. Serwis  w ciągu  24 rbg  od momentu zgłoszenia awarii
2.30. W przypadku awarii i czasu trwania naprawy przekraczającej 6 dni dostawca
udostępnia pojazd zastępczy o podobnych parametrach
2.31. Gwarancja – min 6 - mc
2.32. Zabudowa samochodu śmieciarki typu  zamontowana na 3-osiowym podwoziu
samochodu ciężarowego wykonanego zgodnie  z obowiązującymi przepisami       w
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zakresie  budowy, wyposażenia i eksploatacji oraz wyszczególnieniem              w
punkcie „Podwozie”

3.0 Podwozie.
3.1 Układ napędowy :

Silnik wysokoprężny o mocy min 240 kW i momencie obrotowym  1 400 Nm lub
wyższym

Obróbka spalin wydechowych zgodna z normą na dzień dostarczenia pojazdu
do zamawiającego

Skrzynia biegów – automatyczna ,sterowana  przy kierownicy
Oś tylna napędzana z blokadą mechanizmu różnicowego
Układ zasilania przystosowany do pracy w warunkach zimowych przy

obniżeniu temperatury do -20°C
                   f)         Emisja spalin – EUR 6
                   g)         Przebieg  do  230 tys

3.2 Zawieszenie i osie
 )Przednia oś na resorach parabolicznych ,amortyzatorach i stabilizatorze
 )Pierwsza oś tylna napędzana –pneumatyczne
 )Oś  tylna (trzecia) wleczona ,podnoszona, kierowana, regulowana, sterowana,

wyposażona w stabilizatory i amortyzatory
 )Możliwość dociążania osi napędowej

3.3 Koła i opony
4. Rozmiar  315/80 R 22,5, obręcze stalowe, opony na drogi nieutwardzone,

koło zapasowe na wyposażeniu
3.4 Układ hamulcowy.

0. Hamulce tarczowe  dla pojazdu trzyosiowego , sterowanie elektroniczne
0. Wyposażenie w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,
0. ESP- system stabilizacji toru jazdy z możliwością odłączenia, hamulec

postojowy sterowany elektro - pneumatycznie
0. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza z ogrzewanym osuszaczem

3.5 Kabina
 )Trzy-miejscowa, zawieszenie pneumatyczne, fotel kierowcy z zawieszeniem

pneumatycznym
 )Klimatyzacja, lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie.
 )Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania.

3.6 Wyłącznik główny akumulatorów sterowany ręcznie

4.0 Dostawca na dostarczony pojazd przekaże wszystkie wymagane prawem     świadectwa i
atesty

5.0 Dostawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
podwozia i nadwozia śmieciarki co udokumentuje zaświadczeniami  z podpisami
przeszkolonych osób
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6.0 Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do wywozu odpadów komunalnych na
własny koszt do siedziby Zamawiającego

7.0 Gwarancja na podwozie - 6 miesięcy
8.0 Okres gwarancyjny – koszty dojazdu do miejsca postoju pojazdu i czynności serwisowe

pokrywa Dostawca.

Wszelkie użyte w niniejszej SWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne w tym handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe które mogły
pojawić się w SWZ i załącznikach do niej stanowią przykłady zastosowań materiałowych i
należy rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem „ lub równoważne”. Wykonawca który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane prze niego dostawy, usługi, lub roboty spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.

9.0 Zakupioną śmieciarkę Wykonawca dostarczy na swój koszt do miejsca garażowania  przez
Zamawiającego tj., Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z o.o., ul. Świecka 68,
89-500 Tuchola.
10.0 Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie, ewentualną regulację po
uruchomieniu.
11.0 W dniu odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

Zamówienie zostanie uznane za wykonane, jeżeli śmieciarka będzie spełniała wszelkie
wymagania określone w niniejszej SWZ, będzie dostarczona do siedziby Zamawiającego
bez jakiegokolwiek uszkodzenia.

12.0  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem umownym za

całą maszynę wraz wymaganym wyposażeniem, dokumentami i pełnym zbiornikiem
paliwa.

2) Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi jedną fakturą VAT po dostarczeniu i
odbiorze maszyny bez wad i usterek. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany
przez Strony umowy protokół zdawczo – odbiorczy.

3) Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie
przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia do Zamawiającego prawidłowo
sporządzonej faktury VAT wraz z podpisanym przez Strony umowy protokołem
zdawczo – odbiorczym ( wg załącznika Nr 1a do SWZ ).

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
5) 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.

6) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają zgody
Zamawiającego na piśmie, a dokonane bez zgody Zamawiającego, są względem
Zamawiającego bezskuteczne.
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Rozdział V - Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Rozdział VI - Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie stawia się wymagań,
2) zdolności technicznej lub zawodowej – nie stawia się wymagań,
3) w stosunku do wykonawcy nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp,

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

3)  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 elektroniczną lub kopię potwierdzoną elektronicznie
przez notariusza.

Rozdział VII – Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

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

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

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o
którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

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

f) 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,
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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;

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
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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 podmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć wraz z
ofertą

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:

a) 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,
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej ( wg załącznika Nr 3 ).
Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie, to dokumenty określone w pkt. 1 lit. a i b,
składa każdy z wykonawców.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, 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.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
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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. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 2.
Oświadczenie składają odrębnie: wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. 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 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

3. 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 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 lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
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formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.

4. Przedmiotowe środki dowodowe należy tu rozumieć dostarczenie do oferty nw.
dokumentów :
1) Karta techniczna lub specyfikacja techniczna producenta oferowanej śmieciarki z treści

której wynikać będzie, że oferowana śmieciarka spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w rozdziale IV pkr. 1. Wykonawca w karcie ( lub specyfikacji )
powinien podkreślić wszystkie te parametry wymagane dla zamawianej śmieciarki.

2) Kolorowe zdjęcia oferowanej śmieciarki.
3) Wykaz punktów serwisowych ( punkt serwisowy zlokalizowany na terenie Polski w

odległości do 150-250 km, z autoryzowanym mobilnym serwisem umożliwiającym
realizację przeglądów i napraw w siedzibie Zamawiającego ).

5. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych.
 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, podmiotowych środków
dowodowych, 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.

1) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,
o którym mowa w pkt. 2, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

2) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, lub
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.

6. Uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowych środków dowodowych.
3)  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.

4) Przepisu ppkt. 2 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.

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

Rozdział IX – Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty
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1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo w formie
elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem
nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w
systemie Platformy w sposób opisany w rozdziale II pkt. 2 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 20.04.2022 r. do godz. 11:00.
Składanie ofert -  za pośrednictwem Platformy na adres : https://pktuchola.ezamawiajacy.pl
wg zasad określonych w rozdziale II pkt. 2 niniejszej SWZ.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r. o godz. 11:15 poprzez odszyfrowanie ofert

złożonych na Platformie.
3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ.
4. Zamawiający:

1) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (najpóźniej przed otwarciem
ofert),

2) udostępni niezwłocznie po otwarciu ofert), 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 lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie

określonym w pkt. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. 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 30 dni.

9. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 9, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
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10. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział XII – Badanie ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych 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 pkt. 2 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 lub metody budowy,
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług

albo związanych z realizacją robót budowlanych,
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych 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. W przypadku zamówień na roboty budowlane Zamawiający jest obowiązany żądać

wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4, co najmniej w zakresie określonym w pkt. 6 ppkt 4 i
6.

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.

9. 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 opisu i wytycznych zawartych w niniejszej SWZ.
3. Cena oferty musi obejmować : cenę maszyny wraz z wyposażeniem, koszty jej dostawy do

siedziby Zamawiającego, koszty napełnienia zbiornika paliwem, koszty dokumentacji.
4. Rozliczenie nastąpi 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
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.
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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. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów.
Cena wykonania zamówienia ( C ) - 60 %

C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę netto
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

Termin płatności ( T ) – 40%
    Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie

oświadczenia dotyczącego terminu płatności zawartego w formularzu oferty.
  Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kruterium termin płatności w następujący

sposób:
- termin płatności 30 dni - 40 pkt.
-termin płatności 20 dni - 20 pkt.
- termin płatności 10 dni - 10 pkt.

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
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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 udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 1), na
stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

4) Zamawiający wybierze 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 pkt. 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 innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.

8) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

9) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt. 6)
lub 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. 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,
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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 ).

3. Jeżeli  dwukrotna wysokość kapitału zakładowego jest mniejsza od przyszłego
zobowiązania ( umowy o wykonanie robót budowlanych ), 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 albo umowy, z treści której będzie
wynikać prawo dla Zarządu Spółki do zaciągnięcia takiego zobowiązania.

4. 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
Warunki umowy zawiera załącznik Nr 4 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).

Rozdział XIX -  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
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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.

Zakup używanej śmieciarki.
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 8 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
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.



Specyfikacja Warunków Zamówienia dla przedmiotu :
Zakup używanej śmieciarki.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. – 2022 r
Strona 23 z 23

- 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.

Wykaz załączników do niniejszej SWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1a – Wzór – Protokół zdawczo - odbiorczy
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 4 – Wzór umowy
Załącznik Nr 5 – klauzula informacyjna RODO
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