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DZIAŁ I – DANE OGÓLNE 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

Telefon: +48 46 815 40 55 

Faks: +48 46 814 24 24  

Internet: www.zgoaquarium.pl 

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl, odpady@zgoaquarium.pl 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@zgoaquarium.pl 

NIP: 835-156-76-30 

KRS: 0000296935 – Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

zwanej dalej „ustawą pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej „SIWZ”. 

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.  

2.3. Szacowana wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.  

3. Oznaczenie Wykonawcy. 

Za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

4.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Główny przedmiot: 43315000- Maszyny do zagęszczania gruntu 

    42000000-  Maszyny przemysłowe 

4.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nowego kompaktora. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera dział II Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Rodzaj zamówienia. 

Dostawa. 

http://www.zgoaquarium.pl/
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6. Wymagania stawiane Wykonawcy. 

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

6.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

6.4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

6.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie zaoferowanym w 

Formularzu ofertowym. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni 

od dnia udzielenia zamówienia. 

 

8. Informacje uzupełniające 

8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6/7.   

8.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8.5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, 

przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 

zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie 

dla Wykonawców wiążąca.   

8.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz 

prowadzenia aukcji elektronicznej.  

8.7. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono 

dialogu technicznego. 

8.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 

8.9. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:  

9.1. nie podlegają wykluczeniu; 



9.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

9.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

 Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.  

9.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.  

9.2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca musi wykazać 

wykonanie: 

1) min. 2 dostawy maszyn o podobnych parametrach o wartości zamówienia nie 

mniejszej niż 1.300.000,00 zł netto za każdą dostawę zrealizowaną w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie.  

 

Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 9 na 

podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (JEDZ) i na podstawie złożonych dokumentów w ramach wezwania 

przez zamawiającego do złożenia dokumentów wymienionych w pkt.11 SIWZ. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na 

informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę.  

 

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp. 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

Ocena niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania nastąpi na 

podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 SIWZ. 



11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda od wykonawców 

wyłącznie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W związku z 

tym Wykonawca do oferty zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówień zwanym dalej „JEDZ” – wg. 

załącznika nr 2 do SIWZ, formularz oferty wg. załącznik nr 1do SIWZ oraz opis 

techniczny (parametry techniczne) fabrycznie nowego kompaktora na podstawie 

samodzielnie opracowanego załącznika.  

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca, który 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także, wraz z ofertą jednolite 

europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów (wg. załącznik nr 2 

do SIWZ).  

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski 

dokument zamówienia (wg. załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 

11.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów, takich jak: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 



sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 13, 14 i 21 ustawy.  

5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 3); 

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 3); 

7) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (załącznik nr 3); 

8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 

składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 

rejestrowych. 

9) Wykaz min. 2 wykonanych dostaw maszyny o podobnych parametrach o wartości 

zamówienia nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł netto za każdą dostawę, zrealizowaną 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, 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 należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; Zgodnie z drukiem przedstawionym w zał. nr. 4 do 

SIWZ. 

11.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (załącznik nr 6). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

11.3.1. UWAGA! Powyższego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w 

pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym 

idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 

11.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 



finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

11.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (załącznik nr 5). Z dokumentu (np. zobowiązania) musi 

wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

11.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8. 

11.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane (jeśli dotyczy).  

11.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca, który 

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą jednolite 

europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów (JEDZ) (załącznik nr 

2 do SIWZ).  

11.4.5. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

Wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione 

w ppkt. 11.2.1) – 11.2.7) SIWZ. 

11.5. Wykonawcy, stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne.   

11.5.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

europejski dokument zamówienia (wg. załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty 



wymienione w ppkt 11.2.1) – 11.2.7) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w  

postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

w pkt. 11.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

11.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie 

wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Przed 

podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

przedmiotowe zamówienie publiczne. 

11.5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

11.5.4. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału Wykonawcy  

w postępowaniu dla wszystkich Wykonawców wspólnie (łącznie). 

11.5.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). 

11.5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne sporządzając ofertę 

wraz z załącznikami w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” winni wpisać dane 

dotyczące wszystkich podmiotów łącznie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w powyższych 

ppkt. 11.2.1) - 11.2. 4): 

11.6.1. ppkt. 11.2.4) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestr, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21. 

11.6.2. ppkt. 11.2.1) - 11.2.3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11.6.3. Dokumenty, o których mowa w powyższym ppkt. 11.6.1 i 11.6.2.lit. b) powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



Dokumenty, o których mowa w ppkt. 11.6.2.lit. a) powinny być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

11.6.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt. 11.6.1. i 11.6.2. zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt.11.6.3 stosuje się odpowiednio. 

11.6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

11.6.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 11.2.4)., 

składa dokument o którym mowa w pkt.11.6.1.- 11.6.5. SIWZ, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli 

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 

nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższy dokument 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

11.7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ustalenie takie skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

11.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 

terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  



11.9. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) jest zobowiązany wypełnić część II JEDZ oraz wskazać części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców, 

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji 

wymaganych w części II sekcja A i B oraz części III JEDZ, (zamawiający nie żąda 

złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 11.2.1) – 11.2.7) specyfikacji wobec 

podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ. 

c) Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podać firmy podwykonawców (o ile są znane). 

 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

12.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

12.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na 

formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,              

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePUAP: 

/ZGOAQUARIUM/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres e-mail: 

przetargi@zgoaquarium.pl. 

12.4. Zamawiający zaleca wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej. 

12.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofanie oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

12.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 12.3 SIWZ 

adres e-mail (z wyłączeniem składania ofert). 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 

udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:przetargi@zgoaquarium.pl


12.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-

Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf 

12.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB. 

12.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz są 

udostępnione wraz z dokumentacją postępowania na stronie internetowej 

zamawiającego. 

12.10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

12.11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia składane są w 

oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

12.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

12.13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego  zapytania w sprawie wymagającej 

zachowania przewidzianych w postępowaniu zasad komunikacji. 

12.14. Zamawiający niezwłocznie jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. 12.14, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ppkt. 12.14.  

12.17. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

12.18. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona wykonawcom, którym 

przekazano siwz oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf


www.zgoaquarium.pl. Zamawiający przedłuży w razie konieczności termin 

składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowywanych 

ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.  

12.19. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe, lub 

wariantowe nie będą rozpatrywane. 

12.20. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: 

 - Pod względem merytorycznym: Pan Łukasz Wasilewski tel. 46 814 24 24. 

 - Pod względem formalnym: Pani Katarzyna Mirowska tel. 46 814 24 24. 

13.    Wymagania dotyczące wadium. 

13.1. Wykonawca zabezpieczy swoją ofertę wadium w wysokości: 

45.000,00 zł (słownie: czterdziestu pięciu tysięcy złotych) 

13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zmianami). 

13.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – 

Santander Banku Polska S.A. numer konta  04 1500 1689 1216 8007 2937 0000 

z adnotacją: wadium do przetargu nr ZP/01/2020. 

13.5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeśli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

13.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w 

formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym prze Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.  

13.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób 

reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony 

w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 

w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego 



ubiegania się o zamówienie, w treści gwarancji wskazani muszą być wszyscy 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

13.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną 

lub kilka form. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

13.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 

odrzuconą. 

13.10. Wadium bez względu na formę wniesienia musi być wniesione przed upływem 

terminu składania ofert. 

13.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

13.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 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. 

13.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

13.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

14. Termin związania ofertą. 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni. 



14.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której w pkt 2. nie powoduje utraty wadium 

14.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, 

dotyczy jedynie Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

14.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

15.  Opis sposobu przygotowania oferty. 

15.1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

Na ofertę składają się: 

a) Załącznik nr 1do SIWZ – Formularz ofertowy. 

b) Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ, – w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ 

należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz zgodnie z 

instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą załącznik do SIWZ, dostępną 

również pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-

europejski-dokument-zamowienia 

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

(konsorcjanci, wspólnicy spółki cywilnej), JEDZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (jeżeli dotyczy), 

w  celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

c) Dowód wpłaty wadium. 

d) Opis techniczny kompaktora zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - na podstawie samodzielnie 

opracowanego załącznika - podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

e) Pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika 

(jeżeli dotyczy)  

- Pełnomocnictwo powinno również określać rodzaj i zakres czynności, które 

może w imieniu wykonawcy wykonywać pełnomocnik. Pełnomocnictwo składa 

się w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub składa 

się w elektronicznej kopii potwierdzonej przez notariusza. 

f) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych art. 22a ustawy przedstawi: 



 - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) w formie 

oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

15.2. Wszystkie pliki wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do  

jednego pliku archiwum (ZIP). 

15.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.4. Formularze i oświadczenia powinny zostać wypełnione, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i dołączone do oferty. Wykonawca może opracować 

własne formularze i oświadczenia, jednak ich treść musi odpowiadać załączonym do 

specyfikacji. 

15.5. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy przygotować 

ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

15.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

15.7. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy. 

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

polski. 

15.9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,  

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny 

dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu ofertowym Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na który może być kierowana 

korespondencja związana z postępowaniem. 

15.10. Wykonawca sporządzając JEDZ w postaci elektronicznej może korzystać z narzędzia 

ESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień  Publicznych pod adresem 

https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 

umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z 

formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).  

Zamawiający nie udostępnia wzoru formularza JEDZ zaimportowanego w ESPD. 

15.11. Oferta (w tym JEDZ) musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 

postaci elektronicznej w powszechnie dostępnym formacie danych (zaleca się w 

szczególności: .pdf, .doc, lub .docx), i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Mając na 

uwadze opinię UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja 

przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-

publiczne pt.: „Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie 

publiczne”, zamawiający nie odrzuci oferty złożonej w postaci skanu opatrzonego 

https://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja


kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zeskanowanie oferty wykonawcy 

pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w 

postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu 

elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza 

wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. 

15.12. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

15.13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ”załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

15.14. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 

sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest 

to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) Nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

c) Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

15.15. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 

ust. 4 ustawy pzp). 

15.16. Nadto, zamawiający informuje, iż oczywiście bezpodstawne zastrzeżenie informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać potraktowane jako czyn nieuczciwej 

konkurencji i stanowić podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 

ustawy pzp. 

15.17. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie na 

stronie internetowej Zamawiającego (www.zgoaquarium.pl) zawartość folderu 

dotyczącego przedmiotowego postępowania w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych pytań, odpowiedzi, wyjaśnień dotyczących ogłoszenia o 

zamówieniu lub SIWZ, albo innymi wprowadzonymi informacjami. Za 

zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 

16. Miejsce i termin składania ofert. 

16.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 15.1. należy złożyć w terminie  

do 17.03.2020 r. do godz. 09:00 w sposób określony w pkt. 15 SIWZ. 

16.2. UWAGA! za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

http://www.zgoaquarium.pl/


17.  Miejsce i termin otwarcia ofert. 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie 

Zamawiającego: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka – sala konferencyjna na parterze budynku. 

17.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego.  

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

17.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu.  

17.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Zgodnie z art. 86 ust 5 niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. 

18.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

18.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia 

niezbędne do jego wykonania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

18.2. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 91 ust.3a ustawy pzp. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym 

w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy po stronie 

zamawiającego”, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

18.3. Cena musi uwzględnić podatek od towarów (jeśli występuje) i usług, wszystkie 

koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym koszty transportu (dostawy), a także 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia: 

a) Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy 



czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza; 

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty; 

c) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; 

d) Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego 

podatku od towarów i usług - VAT. 

18.4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

18.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

18.6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

18.7. Cena oferty określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku 

realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

18.8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

18.9. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

18.10. Rozliczenia miedzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert. 

19.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów 

(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

Lp. Nazwa kryterium Waga w % Punkty 

a) Cena (C) 70 max. 70 

b) Gwarancja (G) 20 max. 20 

  c) Termin dostawy przedmiotu zamówienia (T) 10 max. 10 

 

Wykonawca może zdobyć max. 100 pkt. 

 

Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

 

a) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C) 

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 70 pkt. przez 

członków komisji przetargowej. 

Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny 

ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę otrzyma 70 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, 

według wzoru: 



 

C = (Cmin / Cx ) x 70 pkt. 

 

gdzie: 

C - liczba punktów oferty w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert  

Cx - cena oferty badanej 

 

b)  Sposób wyliczenia punktów w kryterium gwarancja (G)  

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 20 pkt. przez 

członków komisji przetargowej.  

Gwarancja - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie gwarancji 

ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

najwyższą gwarancję otrzyma 20 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej 

punktów, według wzoru:  

G = (Gx / Gmax ) x 20 pkt.  

gdzie:  

G - liczba punktów oferty w kryterium termin gwarancji  

Gmax – największa liczba motogodzin spośród wszystkich ofert  

Gx – liczba motogodzin oferty badanej  

 

Minimalna zaoferowana gwarancja wynosi 4000 motogodzin liczone od daty odbioru 

końcowego. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, który zaoferuje gwarancję 

poniżej 4000 motogodzin licząc od daty odbioru końcowego. 

 

c) Sposób wyliczenia punktów w kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia 

(T)  

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 10 pkt. przez 

członków komisji przetargowej. 

Termin dostawy - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie terminy 

dostawy przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, 

który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 10 pkt., pozostali wykonawcy 

odpowiednio mniej punktów, według wzoru: 

 

T = (Tmin / Tx ) x 10 pkt. 

 

gdzie: 

T - liczba punktów oferty w kryterium termin dostawy 

Tmin - najkrótszy oferowany termin dostawy spośród wszystkich ofert  

Tx – termin dostawy oferty badanej 

 

Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 180 dni zostanie odrzucona.  

 

d) Sposób wyliczenia punktów oferty (P)  

 



P = C + G + T 

gdzie:  

P – liczba punktów ogółem dla oferty badanej  

C – liczba punktów oferty w kryterium cena, zaokrąglonych do dwóch miejsc po 

przecinku,  

G – liczba punktów w kryterium gwarancja, zaokrąglonych do dwóch miejsc po 

przecinku,  

T - liczba punktów w kryterium termin dostawy, zaokrąglonych do dwóch miejsc po 

przecinku. 

 

19.2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

19.3. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażące w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów 

zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów 

dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 

1 pkt 1-5 ustawy pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

19.4. Ocenie będą podlegały tylko oferty nieodrzucone. 

19.5. Dla porównania ofert będzie brana łączna wartość brutto zamówienia wynikająca 

z formularza ofertowego, oraz pozostałe kryteria. 

19.6. 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 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

19.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

19.8. Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, w uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. c, jego oferta zostanie odrzucona przez 

Zamawiającego. 

19.9. Oferta Wykonawcy niewykluczonego, nie podlegająca odrzuceniu oraz która uzyska 

największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza. 



20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

20.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę. 

20.3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została 

złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 

zamówienie publiczne. 

20.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w 

rozdziale 22 SIWZ. 

20.5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców zgodnie z art. 92. ustawy pzp. 

20.6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń; 

b) na stronie internetowej zamawiającego. 

20.7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia -w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert; 

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 

na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi 

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

20.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 ustawy pzp w 

terminie o którym mowa w art. 94 ustawy pzp. 

20.10. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony w informacji o wynikach 

postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez 

któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 

poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

20.11. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza będzie 

uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz 

czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 



21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 

Istotne warunki umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik 

do Specyfikacji. 

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości dla:  

5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w wybranej przez Wykonawcę formie i 

na warunkach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. 

22.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:  

a) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej;  

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;  

c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

22.3.      Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia. 

22.4.  Kwota, o której mowa w/w pkt. 22.3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady  

22.5. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w jego treści musi 

znaleźć się zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i 

powinno być wystawione na Zamawiającego ”ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. jako 

Beneficjenta. Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego. 

 

23.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

– prawo zamówień publicznych. 

 

24.  Informacja o udzieleniu zaliczek. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 

25.  Postanowienia końcowe. 

25.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.  

25.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w 

art. 38 ust.3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 



zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu 

25.3. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili 

ich otwarcia. 

25.4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

25.5. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków    

komunikacji elektronicznej. 

25.6. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, 

jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych 

dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z 

uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o 

tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

25.7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

25.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

25.9. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)(Dz. U. UE. L. 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM Sp. z 

o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej 

Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Dostawa 

kompaktora do zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” 

znak sprawy ZP/01/2020; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 



 posiada Pani/Pan: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych
*
; 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **; 

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

______________________ 

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.  Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot: 43315000- Maszyny do zagęszczania gruntu     

42000000- Maszyny przemysłowe 

 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów. 

Urządzenie nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji oraz spełniać 

obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawa. Maszyna fabrycznie nowa, rok 

produkcji: 2019/2020 wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i 

prawnych. Wymaga się, aby maszyna była mobilna. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ: 

Wymagania podstawowe dotyczące maszyny 

- Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2019/2020  

Charakterystyka techniczna kompaktora – informacje ogólne  

- ciężar roboczy – minimum 28 ton, 

- długość całkowita – minimum 8000 mm, 

- szerokość całkowita – minimum 3600 mm, 

- szerokość maszyny bez lemiesza – minimum 3300 mm, 

- prześwit pod maszyną – minimum 500 mm, 

- średnica zewnętrzna kół zagęszczających – od 1400 mm do 1800 mm. 

 

Konstrukcja: 

- 4 koła zagęszczające stalowe z zębami (z gwarancją czasu pracy minimum 4000 mth), 

- minimalna ilość zębów/kołków na kołach – po 45 szt./koło, 

- zęby z funkcją wymiany wkładek, 

- system oczyszczania kół, 

- zawieszenie kabiny odporne na drgania, 

- wytłumiona kabina, 

- konstrukcja ramy całkowicie zamknięta, wszystkie komponenty napędowe oraz 

podzespoły lokowane w dolnej części  maszyny powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem mechanicznym oraz działaniem substancji agresywnych, 

- konstrukcja chroniąca operatora w przypadku przewrócenia się maszyny i przed 

spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS), 

- nie dopuszcza się możliwości dostawy kompaktora na zabudowie ładowarki kołowej. 

 

Układ jezdny: 

- układ kierowniczy z niezależną pracą tylnej i przedniej ramy (np. poprzez przegub 

wahliwo-łamliwy pomiędzy przednią a tylną ramą), 

- napęd niezależny na wszystkie 4 koła z hydrauliczną blokadą dyferencjału. 

 

Silnik: 

- wysokoprężny spełniający normę spalin STAGE IV/Tier 4 Final, 



- moc minimum 200 kW. 

 

Układ elektryczny: 

- instalacja elektryczna 24 V, 

- alternator minimum 80 A, 

- wyłącznik główny akumulatora. 

 

Niezbędne wyposażenie: 

- amortyzowany fotel operatora, 

- lusterka wsteczne wewnątrz i na zewnątrz, 

- podgrzewane lusterko zewnętrzne, 

- wycieraczki ze zintegrowanym spryskiwaczem (przód/tył), 

- automatyczna klimatyzacja z ogrzewaniem, 

- kamera monitorująca obszar za maszyną, 

- sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, 

- lampa ostrzegawcza (kogut LED), 

- reflektory robocze minimum: 6 z przodu i 4 z tyłu, 

- radioodtwarzacz AM/FM, 

- CB radio, 

- automatyczna instalacja centralnego smarowania, 

- zaczep do holowania z przodu i z tyłu, 

- przyciemniane szyby, 

- roleta przeciwsłoneczna, 

- wejście na maszynę z prawej i lewej strony, 

- gaśnica przeciwpożarowa minimum 4 kg (proszkowa ABC), 

- filtr z aktywnym węglem redukującym przykry zapach, 

- sterowanie maszyny za pomocą joysticka, 

- zestaw podstawowych narzędzi.  

 

Inne wymagania: 

- kompaktor powinien być przystosowany do pracy na powierzchni o maksymalnej 

zdolności pokonywania wzniesień, 

- wentylator chłodzenia z regulacją prędkości i zmiennym kierunkiem przepływu 

powietrza (samoczyszczący się), 

- pojemność zbiornika paliwa minimum 350 l, 

- hamulec postojowy i roboczy, 

- lemiesz z okratowaną nadstawką umożliwiający pchanie odpadów, 

- wymiary lemiesza – wysokość min. – 1900 mm,  szerokość min. 3500 mm. 

 

Maszyna musi posiadać: 

- niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające maszynę do użytkowania, niezbędną 

dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji 

(również pod względem BHP), 

- instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej, 

- katalog części zamiennych.  



 

1.3. Gwarancja 

Minimalna zaoferowana gwarancja wynosi 4000 motogodzin liczone od daty odbioru 

końcowego. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, który zaoferuje gwarancję 

poniżej 4000 motogodzin liczoną od daty odbioru końcowego.  

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie gwarancji wyrażonej w motogodzinach z 

gwarancją określoną w miesiącach. Zamawiający gwarancję ustanowił jednym z 

kryteriów oceny ofert. W mniemaniu Zamawiającego gwarancja zdefiniowana w 

ilości motogodzin, które Wykonawca może zaoferować na dostarczoną maszynę 

liczone od daty odbioru końcowego jest kryterium prostym do określenia dla 

Wykonawcy. Wykonawca udzieli gwarancji na zakupioną maszynę zgodnie z 

przedstawioną ofertą licząc od daty odbioru końcowego. W trakcie gwarancji serwisy 

i naprawy usterek wynikające z winy producenta usuwane będą nieodpłatnie (wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi, dojazdem i pracą serwisu oraz częściami podzespołów 

maszyny). Wymaga się, aby serwis w okresie gwarancji był wykonywany przez 

usprawnionego konserwatora. (Potwierdzeniem konserwacji i naprawy usterek będzie 

wpis w książkę konserwacji). Wykonawca zapewni serwis. Wykonawca gwarantuje, 

że przeglądy w okresie gwarancji wliczone będą w cenę urządzenia/maszyny. 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie 

nieprzekraczającym 2 dni roboczych liczonych od momenty zgłoszenia. 

Gwarancja powinna obejmować całość maszyny wraz z zamontowanym 

wyposażeniem dodatkowym i osprzętem. 

 

1.4. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie zaoferowanym w 

Formularzu ofertowym. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni 

od dnia udzielenia zamówienia. 

 

1.5. Informacje dodatkowe. 

Zamawiający dopuszcza oferowanie maszyny równoważnej, pod warunkiem, że 

zagwarantuje ona realizację robót w zgodzie z przeznaczeniem, zapewni uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projektowej opisie 

przedmiotu zamowienia, które zostaną wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez 

zamawiającego oraz są całkowicie zgodne pod względem:  

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj),  

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  

- charakterystyki materiałowej (rodzaj właściwości fizyczne i jakość materiałów), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),  

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania;  

- standardów emisyjnych; 

 

Do wartości przedmiotu zamówienia zaliczamy również:  

- uruchomienie maszyny (rozruch);  



- koszty załadunku, przetransportowania, rozładunku maszyny na własny koszt, 

ryzyko i odpowiedzialność oraz inne koszty tj. podróż, zakwaterowanie, itp;  

- dostawa przedmiotu zamówienia do Instalacji Zamawiającego (Zakład ZGO Pukinin, 

Pukinin Nr 140, Rawa Mazowiecka). 

- koszt transportu powinien być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia. 

- dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo własności, 

- dostarczenie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z wykazem wyposażenia, 

- dostarczenie karty gwarancyjnej w języku polskim, 

- dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla maszyny i 

wyposażenia dodatkowego (po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD w 

formacie PDF), 

- dostarczenie Zamawiającemu stosownych deklaracji zgodności, aprobat, lub atestów 

i homologacji oraz certyfikatów CE, 

- przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji 

urządzenia, które zostanie udokumentowane. 

 

    Na przedmiot zamówienia składają się ponadto: 

Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy 

i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana. Całość zamówienia należy 

wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty lub aprobaty. W trakcie 

okresu gwarancji wszelkie naprawy usterek wynikających z winy producenta usuwane 

będą nieodpłatnie. Ilekroć w niniejszej specyfikacji i załącznikach, przedmiot 

zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” materiału, 

urządzenia bądź technologii. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, 

jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują 

się wyspecyfikowane przez Zamawiającego wymagania określone projektem lub 

specyfikacją.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony 

środowiska i przepisów BHP w trakcie przedmiotu zamówienia objętego umową.  

Zamawiający ponosi jedynie koszty, które zawiera oferta przedstawiona przez 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie swoje 

koszty wynikające z SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁ III – ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

1) Załącznik Nr 1 – Formularza ofertowego. 

2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie JEDZ 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenia wykonawcy  

4) Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw 

5) Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu 

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy 

7) Załącznik Nr 7 – Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ -  FORMULARZ OFERTOWY. 

 

1. Zamawiający: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

2. Wykonawca: 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

NIP ………………………...………………………………………………………………. 

REGON ……………………………………………………………………………………. 

Nr. Tel/fax …………………………………………………………………………………. 

Email ………………………………………………………………………………………. 

 

3.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Oświadczamy, że będziemy realizować dostawę pn. „Dostawa kompaktora do 

zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” numer sprawy: 

ZP/01/2020, w terminie zaoferowanym w formularzu ofertowym 

4. Wartość realizacji przedmiotu zamówienia: 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa 

kompaktora do zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” numer sprawy: 

ZP/01/2020, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Cena netto..........................................................................................................................zł  

(słownie: .............................................................................................................................)  

podatek VAT.....................................................................................................................zł  

cena brutto.........................................................................................................................zł  

(słownie: ............................................................................................................................) 

Ceny powyższe zostały skalkulowane na podstawie wytycznych SIWZ. 

5. Oświadczamy, że: 

a) Będziemy realizować dostawę Kompaktora: Producent………………………….  

Model …………………………………., Rok produkcji ……………………………… 

b) Udzielamy gwarancji: ………………. motogodzin liczone od daty odbioru 

końcowego.  

Minimalna zaoferowana gwarancja wynosi 4000 motogodzin liczone od daty odbioru 

końcowego. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, który zaoferuje gwarancję 

poniżej 4000 motogodzin liczoną od daty odbioru końcowego.  

c) Termin dostawy przedmiotu zamówienia: ………………dni od dnia podpisania 

umowy.  

Maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 180 dni od dnia 

podpisania umowy. Oferta zawierająca termin dostaw dłuższy niż 180 dni zostanie 

odrzucona. 

d) sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: 



………………………………………………………………………………………… 

e) Adres autoryzowanego serwisu:  

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..……… 

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

1. ………………………………….…………… email, faks: ………………………….   

2. ………………………………………………. email, faks: ………………………….   

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, Imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon ...................................................Fax. ....................................................... 

 

7. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

........................................................., w formie:.................................................................... 

 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

………………………..…..…………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………… 

 

8. Oświadczenia Wykonawcy. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 

3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w zawartej umowie. 

4) Dysponujemy autoryzowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

5) Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcy*. 

Podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć następujące czynności niniejszego 

zamówienia. 

L.p. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy jeśli znany 

1. 
  

Za roboty powierzone podwykonawcom odpowiadamy jak za własne. 

6) Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 tej ustawy: 



a) nazwa podmiotu (firma): .......................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 w zakresie 

opisanym w ppkt. 9.2.2. 1) SIWZ; 

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w ppkt 

11.4. SIWZ – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

* Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc osobiście spełniamy warunki udziału 

w postępowaniu. 

7) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

9) Oświadczam, że na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986), [żadne z informacji 

zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /wskazane poniżej informacje zawarte w 

ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania]
*
: 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1. 
   

2. 
   

 

10) Oświadczam, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 

z 20.5.2003, s. 36). 

11) Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, przedstawimy dowody, że powiązania 



z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

13) Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.). 

Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług: …………………………………………………………………………………. 

 Wartość ww. towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi: …………………..PLN. 

 

9. Złożenie oferty 

Ofertę niniejszą składamy na .....................  kolejno ponumerowanych stronach. 

 

10. Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej 

oferty są: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

5. ………………………………………….. 

6. ………………………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

           

        ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

 

______________________________
 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

* nie potrzebne skreślić 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ – OŚWIADCZENIE 

Wykonawca: 

………………………………....…………

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest „Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów dla potrzeb 

Zakładu ZGO Pukinin” (numer sprawy: ZP/01/2020) w imieniu Wykonawcy 

wskazanego powyżej 

 

 

    OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

1) nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/wyrok sądu 

lub ostatecznej/ostateczną decyzji/decyzję administracyjnej/administracyjną o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

2) nie orzeczono/orzeczono* wobec mnie/nas tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu/zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. 

3) nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 

Dz.U.2018 poz. 1445) 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

 



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

Wykonawca: 

………………………………....…………

……………………………………………

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawa 

kompaktora do zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” (numer 

sprawy: ZP/01/2020), prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oświadczam 

(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy: 

 

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw.  

 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

l.p. 
Odbiorca  

(nazwa, adres)  

Przedmiot 

dostawy  

 

Data 

wykonania  

 

Wartość netto 

dostawy  

 

1 

  

 

 

2 

  

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO 

ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 22A 

UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kompaktora do 

zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” (numer sprawy: ZP/01/2020), 

prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Ja/My niżej podpisany(ni) 

………………….………………………...……………………………………………………… 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odda Wykonawcy 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

…………………………………………………………....………………...…………….…… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie (9.2.3*) SIWZ zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SIWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  

…………………………………………………………………………………………...……… 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego jest następujący:  

…………………………………………………………………………………………...……… 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 

następujący:  

…………………………………………………………………………………………...……… 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 

wskazane zdolności dotyczą:     TAK*     NIE* 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: W przypadku korzystania z doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe 

zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

                                                                       ……………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 

do  dyspozycji zasoby) 



 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Wykonawca: 

………………………………....……………

………………………………………………

……………………………………….…….. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………………….……… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa kompaktora 

do zagęszczania odpadów dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” (numer sprawy: 

ZP/01/2020), prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. oświadcza, że: 

 z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zmianami)* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zmianami),  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku 

złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące 

między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami). 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

              ………………………………………… 

(Podpis i pieczęć wykonawcy) 

*niepotrzebne skreśl 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ – WZÓR UMOWY 

 

UMOWA ZP/01/2020 

 

Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ...... ………….2020 r. roku pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935 

NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

 Prezes Zarządu – Emilię Edytę Tulin 

 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"  

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 39 ustawy PZP, nr sprawy ZP/01/2020, o następującej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów dla potrzeb 

Zakładu ZGO Pukinin” na warunkach i parametrach określonych w SIWZ i ofercie 

wykonawcy.  

2. Dostawca  gwarantuje, że: 

a) dostarczony w ramach umowy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia, tj. 

kompaktor jest  jego własnością i nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób 

trzecich; 

b) dostarczony w ramach umowy kompaktor będzie fabrycznie nowy (jak również 

ewentualny osprzęt oraz ewentualne elementy wyposażenia dodatkowego) o wysokim 

standardzie wykonania, zgodnie z Normami Polskimi i Normami Europejskimi oraz 

należytej jakości; 

c) dostarczony w ramach umowy fabrycznie nowy kompaktor oraz zastosowana 

technologia nie będą prototypami. 

3. Koszty załadunku, przetransportowania, rozładunku maszyny na terenie Zamawiającego 

oraz inne koszty tj. podróż, zakwaterowanie, itp. ponosi Wykonawca.  

 

§ 2 

Warunki i zakres umowy 

1. Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia:  

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia maszyny fabrycznie nowej, 

wyprodukowanej w 2019/2020 r., pozbawionej wszelkiego rodzaju wad i usterek.  



 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do Instalacji 

Zamawiającego (Zakład ZGO Pukinin, Pukinin Nr 140, Rawa Mazowiecka). 

1.3. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 

podpisanego przez obie strony umowy przez osoby upoważnione.  

1.4. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron i będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury. Protokół ten 

zostanie podpisany po wykonaniu dostawy, uruchomienia, o którym mowa w pkt 1.5 

poniżej, przeprowadzeniu przeszkolenia, o którym mowa w pkt 1.6 poniżej oraz po 

przekazaniu całości dokumentacji wskazanej w pkt 1.7 poniżej. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia maszyny. Wykonawca w terminie 

dostarczenia przedmiotu umowy zobowiązuje się do uruchomienia i wykonania pokazu 

sprawności technicznej przedmiotu umowy, w obecności Zamawiającego.  

1.6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia niezbędnej wskazanej przez zamawiającego 

liczby osób w zakresie obsługi i eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do 

przeprowadzenia szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie obsługi. Szkolenie ma 

być przeprowadzone w taki sposób, aby pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze 

wszystkimi szczegółami procesu obsługi, konserwacji oraz mogli samodzielnie 

prowadzić eksploatację przedmiotu umowy. Przeprowadzenie szkolenia powinno być 

potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

1.7.  W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia dokumentacji w języku polskim w 1 egz. w wersji papierowej i 1 

egz. na nośniku CD, tj.: 

b) dokumentu potwierdzającego prawo własności, 

c)  protokołu zdawczo-odbiorczy, wraz z wykazem wyposażenia, 

d) karty gwarancyjnej w języku polskim, 

e) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla maszyny i wyposażenia 

dodatkowego, 

f) niezbędnych regulacji i pomiarów dopuszczających maszynę do użytkowania, 

niezbędną dokumentację i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również 

pod względem BHP), 

g) instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej, 

h) katalog części zamiennych w języku polskim. 

1.8. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia na czas podróży, załadunku, 

przetransportowania, rozładunku maszyny na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność 

oraz inne koszty tj. podróż, zakwaterowanie, itp.  

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, 

etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej Umowy oraz oferty Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:  



 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,  

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,   

c) przeszkolenie stanowiskowe.  

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym 

mowa w § 1 w terminie ………………..dni (zgodnie z ofertą) od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy 

fabrycznie nowego przedmiotu zamówienia na dwa dni robocze wcześniej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w §2 pkt 1.6 w 

terminie ustalonym przez strony. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za dostawę kompletnego przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT.......................................................................................................zł  

cena brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

2. Ewentualne zmiany wynagrodzenia mogą dotyczyć jedynie zmiany stawki VAT 

wynikającej ze zmiany przepisów prawa. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia zadania fakturami częściowymi. 

4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia 

faktury za realizację przedmiotu zamówienia jest zatwierdzony przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia.  

5. Faktury należy wystawić na ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. , ul. Katowicka 20, 96-200 

Rawa Mazowiecka, NIP 835-156-76-30.  

6. Należność z tytułu faktur będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy: Nr konta …………………………………………………………………… 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w 

deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych niniejszą 

umową. Ponadto Dostawca, oświadcza że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem 

umowy jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających 

na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

 

§ 5 

Gwarancja i Serwis 



 

1. Dostarczone przez Wykonawcę maszyna będzie objęta gwarancją ………………… 

motogodzin liczone od daty odbioru końcowego. W trakcie okresu gwarancji wszelkie 

naprawy usterek wynikające z winy producenta usuwane będą nieodpłatnie.  

2. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna 

załączona do dostarczonego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.  

3. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i 

telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania 

zgłaszanych przez Zamawiającego usterek niezwłocznie (po ustaleniach z Zamawiającym). 

W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza Zakładem ZGO w 

Pukininie, Wykonawca zapewni:  

a) odbiór we własnym zakresie wadliwego sprzętu oraz dostawę naprawionego sprzętu na 

własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia odebrania 

sprzętu z siedziby Zamawiającego, 

b) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 30 dni roboczych od dnia 

odebrania wadliwego sprzętu z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego o parametrach 

równoważnych z oferowanymi.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie 

nieprzekraczającym 2 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia. 

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 4 a) 

niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% 

wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

7. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 4 b) 

niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% 

wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

8. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 5 ust. 5 

niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% 

wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

9. W przypadku stwierdzenia wad nieusuwalnych, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wymiany przedmiotu umowy na nowy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tej wady. 

10. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i kosztu transportu 

sprzętu naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa 

Wykonawca. 

11. Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłoszenie wad lub 

usterek za pomocą emaila lub telefonicznie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych najpóźniej w dniu 

przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

13. Wykonawca zapewni serwis. Wykonawca gwarantuje, że przeglądy w okresie gwarancji 

wliczone będą w cenę urządzenia/maszyny. 

14. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych. 

 



 

§ 6 

Odpowiedzialność stron umowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody w pełnej 

wysokości.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust.1, za 

każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, 

b) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy o której mowa w § 4 ust.1, w 

przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę,   

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletny przedmiot 

zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek uchybień w 

przedmiocie zamówienia lub przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań SIWZ, 

Zamawiający wstrzyma czynności odbiorowe i wyznaczy Wykonawcy termin, min 7 

dniowy, na dokonanie korekt lub dostawę nowego sprzętu. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę objętą niniejszą Umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający ma 

prawo:  

a) odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,  

b) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności kar umownych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 

wystawienia noty obciążającej. Kary mogą być potrącane z bieżącego wynagrodzenia 

lub z wpłaconego zabezpieczenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty kary 

umownej przez Dostawcę. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

7. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu 

przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych. 

8. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

9. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający zgodnie z art.145 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.  

 



 

§ 7 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. kwotę 

……………………zł słownie ……………………………………….. i na warunkach, 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj 

kwotę…………. zł.. 

3. Kwota, o której mowa w ust 2. niniejszego paragrafu będzie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie ono nieodwołalne, 

bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na 

Zamawiającego jako Beneficjenta. Do gwarancji zastosowanie będzie mieć prawo 

polskie a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Beneficjenta. Treść gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

§ 8 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 

umowy w całości lub w części. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.  

 

§ 9 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:  

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli i przebiegu wykonania umowy 

przez Wykonawcę będzie: ………..…………………………………………………………  

tel ............................. , fax. ………………………... ,email: ……………………………….  

Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

…………………………………………....……………………………………………..…  

tel ............................. , fax ................................... ,email: ……….………………………  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………………  

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.1 ustala, iż zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

może mieć miejsce w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania przedmiotu umowy np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w 



 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

b)  przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

c) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

e) i inne istotne okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 zamawiający przewiduje następujące zmiany i 

warunki w treści umowy: 

a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny, zmiana nie może spowodować 

zmiany cen wynikających z oferty na podstawie, której był dokonany wybór 

wykonawcy. 

b) zmiany stawki podatku VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. 

c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

d) zmienić termin wykonania umowy. 

e) dokonać w umowie zmiany nazwy stron lub ich innych danych. 

 

§ 11 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie 

konkretnego roszczenia do drugiej strony. 

3. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w 

terminie 10 dni od daty zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie 

oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 12 

W sprawach nie regulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska oraz ustawy o odpadach.  

 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 

  

 

 

 

 



 

 Klauzula informacyjna dla kontrahentów. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1) Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 

8351567630 REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: 

„Administratorem”. 

2) Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując 

pod numer: AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO 

PUKININ: + 48 46 - 814-24-24  

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla 

prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być 

przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, 

jeśli takie się pojawią. 

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z 

realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom 

oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i 

realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia 

umowy. 

6) Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem 

możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który 

na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora -  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8) W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach 

lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy 

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi 

księgowe, prawne. 



 

10) Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron 

umową, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

11) Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych.  

12) Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z 

zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada 

uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.  

13) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14) W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania*. 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

 


