ZAMAWIAJĄCY:
ABRUKO PLUS Sp. z o.o.
84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78
tel. 58 674 11 41; plus@abruko.pl
NIP 587-169-84-89

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą
na potrzeby realizowanych przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych,
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym , w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo”.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 221 000 EURO

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: ZP/01/2019

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu – Tomasz Lenkiewicz

……………………………….………….………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Władysławowo, styczeń 2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Strona 1 z 38
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postępowanie nr ZP/01/2019

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. zwana dalej „Zamawiającym”
ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo,
NIP: 587-169-84-89, REGON: 221574922,
nr telefonu +48 (58) 674 11 41, nr faksu +48 (58) 674 00 64
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Poczta elektroniczna [e-mail]: plus@abruko.pl
Adresy internetowe [URL]: www.abruko.pl.
1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym
w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
1.3. Wartość zamówienia.
Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych w odniesieniu do dostaw i usług.
1.4. Słownik.
Użyte w niniejszej SIWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:
1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany
w Rozdziale 4 niniejszej SIWZ,
4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy niniejsza SIWZ,
5) „Zamawiający” – „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.,
6) „JEDZ” – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.
1.6. W przedmiotowym 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 oraz
poczty elektronicznej: przetargi@abrukoplus.pl.
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Rozdział 2
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP/01/2019.
2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

Rozdział 3
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków własnych.

Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizowanych
przez „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Władysławowo
o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym , w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Władysławowo”.
90.50.00.00, CPV 60.18.20.00, CPV 60.18.10.00.
4.2.
4.3.

4.4.

Rodzaj zamó wienia: usługi.
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą
na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem
do wykonywania zadań własnych Gminy Władysławowo, o charakterze usług
publicznych, ś wiadczonych w ogó lnym interesie gospodarczym i w celu
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkań có w Gminy Władysławowo,
obejmujących:
1) zarządzanie kąpieliskami morskimi;
2) odbió r odpadó w komunalnych z nieruchomoś ci zamieszkałych;
3) organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbió rki odpadó w komunalnych
(PSZOK);
4) utrzymanie czystoś ci (letnie);
5) oczyszczanie zimowe dró g.
Zamó wienie dotyczy wynajmu następujących pojazdó w i sprzętó w:
Pojazd specjalny w ilości 3 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa, w pełni sprawny technicznie,
bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o
rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca odbioru
odpadó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi i w kamery rejestrujące
na bież ąco ś wiadczenie usług zleconych przez Zamawiającego. Dane pochodzące
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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z systemu monitorującego oraz kamer muszą być przechowywane przez
Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania
przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu
przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez
zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia położ enia pojazdó w oraz
weryfikacji wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych oraz udostępni
na ż ądanie Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy trzech pojazdów z kierowcą i
obsługą wynosi: 12 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia pojazdó w od Wykonawcy bez obsługi
pracownikó w fizycznych, tylko z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy trzech pojazdów z kierowcą, bez
obsługi: 600 godzin.
Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa z KP7, w pełni sprawny technicznie,
bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o
rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca odbioru
odpadó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi i w kamery rejestrujące
na bież ąco ś wiadczenie usług zleconych przez Zamawiającego. Dane pochodzące
z systemu monitorującego oraz kamer muszą być przechowywane przez
Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania
przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu
przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez
zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia położ enia pojazdó w oraz
weryfikacji wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych oraz udostępni
na ż ądanie Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy z kierowcą i obsługą wynosi: 2 000
godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia pojazdu od Wykonawcy bez obsługi
pracownikó w fizycznych, tylko z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy pojazdu z kierowcą, bez obsługi:
600 godzin.
Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych, tzw. śmieciarka trzyosiowa dwukomorowa, w pełni sprawny
technicznie, bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych
o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca odbioru
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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odpadó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi i w kamery rejestrujące
na bież ąco ś wiadczenie usług zleconych przez Zamawiającego. Dane pochodzące
z systemu monitorującego oraz kamer muszą być przechowywane przez
Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania
przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu
przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez
zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia położ enia pojazdó w oraz
weryfikacji wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych oraz udostępni
na ż ądanie Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy z kierowcą i obsługą wynosi: 2 000
godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia pojazdu od Wykonawcy bez obsługi
pracownikó w fizycznych, tylko z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy pojazdu z kierowcą, bez obsługi:
400 godzin.
Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych, tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności powyżej 8 m3,
w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie
monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające
trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w,
czasu i miejsca odbioru odpadó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi
i w kamery rejestrujące na bież ąco ś wiadczenie usług zleconych przez
Zamawiającego. Dane pochodzące z systemu monitorującego oraz kamer muszą
być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca
zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych oraz udostępni na ż ądanie Zamawiającego materiał z
kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów z kierowcą i
obsługą wynosi : 14 400 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia pojazdó w od Wykonawcy bez obsługi
pracownikó w fizycznych, tylko z kierowca zatrudnionym przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów z kierowcą, bez
obsługi: 400 godzin.
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Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych, tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności mniejszej niż 8 m3,
w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie
monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające
trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w,
czasu i miejsca odbioru odpadó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi
i w kamery rejestrujące na bież ąco ś wiadczenie usług zleconych przez
Zamawiającego. Dane pochodzące z systemu monitorującego oraz kamer muszą
być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca
zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych oraz udostępni na ż ądanie Zamawiającego materiał z
kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów wynosi : 4 000
godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia pojazdó w od Wykonawcy bez obsługi
pracownikó w fizycznych, tylko z kierowca zatrudnionym przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów z kierowcą, bez
obsługi: 4 000 godzin.
Pojazd trzyosiowy do transportu odpadów w kontenerach typu KP35 w ilości
1 szt. w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie
monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające
trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w i
miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi. Dane pochodzące z systemu
monitorującego muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby
nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania
umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u
Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał
moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich
zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 4 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Pojazd dwuosiowy do transportu odpadów w kontenerach typu KP7 w ilości
1 szt. w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie
monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające
trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w i
miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia usługi. Dane pochodzące z systemu
monitorującego muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania
umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u
Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał
moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich
zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 1 200 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamiatarka chodnikowa w ilości 3 szt., bez obsługi, w pełni sprawna
technicznie, bezwypadkowa, wyposaż ona w urządzenie monitorujące oparte na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych
o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w i miejsca rozpoczęcia i
zakoń czenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być
przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca
zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy trzech zamiatarek chodnikowych
wynosi : 4 000 godzin.
Dane zamiatarki będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez
obsługi.
Odkurzacz miejski elektryczny w ilości 1 szt. bez obsługi, w pełni sprawny
technicznie. Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi: 1 400 godz.
Dany odkurzacz będzie udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę bez
obsługi.
Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu, piaskarki
w ilości 4 szt., bez obsługi w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy,
wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane
przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres
trwania
przedmiotu
zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy czterech ciągników rolniczych
wynosi: 12 000 godzin.
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Dane ciągniki będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi –
kierowcy.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia ciągnikó w od Wykonawcy z obsługą
tj. z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy czterech ciągników rolniczych
z obsługą ( kierowcami) wynosi: 6 000 godzin.
Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu w ilości 2 szt., bez
obsługi, przystosowany do odśnieżania chodników, w pełni sprawny
technicznie, bezwypadkowy, wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na
systemie pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych
o rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i
zakoń czenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być
przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca
zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Piaskarki zostaną przekazane przez Zamawiającego.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch ciągników rolniczych
wynosi : 6 200 godzin.
Dane ciągniki będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi –
kierowcy.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia ciągnikó w od Wykonawcy z obsługą
tj. z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch ciągników rolniczych
z obsługą ( kierowcami) wynosi: 3 000 godzin.
Ciągnik rolniczy z maszyną do przesiewu piasku na plaży i zamiatarką
elewatorową w ilości 1 szt., w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy,
wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane
przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres
trwania
przedmiotu
zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy ciągnika z maszyną do przesiewu
piasku na plaży wynosi : 10 000 godzin.
Dany ciągnik z maszyną do przesiewu piasku musi być obsługiwany przez
1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez Wykonawcę na podstawie umowy
o pracę.
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Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia w/w ciągnika od Wykonawcy bez
obsługi ( brak kierowcy).
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy ciągnika, bez obsługi: 3 000
godzin.
Koparko-ładowarka w ilości 1 szt., w pełni sprawna technicznie,
bezwypadkowa, wyposaż ona w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o
rzeczywistym przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i
zakoń czenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być
przechowywane przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamó wienia (archiwizacja).Wykonawca
zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy jednej koparko-ładowarki wynosi:
6 000 godzin.
Dana koparko-ładowarka musi być obsługiwana przez 1 osobę – operatora,
zatrudnionego przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia koparko-ładowarki od Wykonawcy
bez obsługi ( brak operatora).
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy koparko-ładowarki, bez obsługi:
3 000 godzin
Ładowarka w ilości 1 szt., w pełni sprawna technicznie, bezwypadkowa,
wyposaż ona w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane
przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres
trwania
przedmiotu
zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy jednej ładowarki wynosi: 6 000
godzin.
Dana ładowarka musi być obsługiwana przez 1 osobę – operatora, zatrudnionego
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega moż liwoś ć wynajęcia ładowarki od Wykonawcy bez
obsługi ( brak operatora).
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy ładowarki, bez obsługi: 3 000
godzin
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Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t, w ilości 3 szt. , bez obsługi,
przystosowany do przewozu materiałó w, narzędzi, sprzętu. Pojazdem tym
jednocześ nie odbywać się będzie przewó z pracownikó w do miejsc prowadzenia
prac (4 pracownikó w + kierowca), w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy,
wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane
przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres
trwania
przedmiotu
zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 6 000 godzin.
Dane samochody będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez
obsługi – kierowcy.
Samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 t, z osprzętem
w postaci przyczepy i pługu, w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy,
wyposaż ony w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umoż liwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położ eniu pojazdó w, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakoń czenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane
przez Wykonawcę w taki sposó b, aby nadawały się do odczytu przez cały okres
trwania
przedmiotu
zamó wienia
(archiwizacja).Wykonawca
zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu
monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z
dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał moż liwoś ć bież ącego ś ledzenia
położ enia pojazdó w oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 800 godzin.
Samochó d musi być obsługiwana przez 1 osobę – kierowcę, zatrudnionego przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4.5.
4.6.

4.7.

Usługi – praca pojazdó w/sprzętó w będą organizowane i nadzorowane przez
Kierownika lub innego upoważ nionego pracownika „ABRUKO PLUS”.
Ze względu na złoż oną specyfikę usług – praca pojazdó w i sprzętu objętego
zamó wieniem moż e odbywać się w nagłych przypadkach w ciągu całej doby
w niedziele, ś więta i dni wolne od pracy, Zamawiający wymaga, aby każ dy z
pojazdó w i sprzętó w w iloś ci opisanych w pkt. 4.4 znajdował się na placu
Zamawiającego tj. we Władysławowie przy ul. Gdań skiej 78 przez cały okres
obowiązywania umowy.
Pojazdy/sprzęt będący własnoś cią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usług,
któ ry będzie się znajdował na placu Zamawiającego, ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoś ci do pracy.
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Wykonawca pozostanie w ciągłej gotowoś ci do ś wiadczenia usług z
wykorzystaniem pojazdó w/sprzętó w znajdujących się na placu Zamawiającego.
Od chwili złoż enia zgłoszenia przez Zamawiającego w postaci e- maila lub
telefonicznie do Wykonawcy z zapotrzebowaniem na ś wiadczenie usług
z wykorzystaniem pojazdó w/ sprzętó w, któ re znajdują się na placu Spó łki,
Wykonawca rozpocznie ś wiadczenie usług w ciągu 1 godz. od wezwania
(zgłoszenia), liczony od godzinny wysłania e- maila lub od wykonanego
połączenia telefonicznego.
Wykonawca zobowiązuje się do uż ywania jedynie takich pojazdó w/sprzętó w,
któ re nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakoś ć wykonywanych usług
wskazanych do realizacji przez Zamawiającego.
Pojazdy/sprzęt uż ywany do wskazanych przez Zamawiającego usług musi być
zgodny z ofertą Wykonawcy.
Wykonawca wyposaż y kierowcę/operatora lub inną osobą obsługującą dany
pojazd/sprzęt w telefon komó rkowy dla zapewnienia stałej łącznoś ci i
umoż liwiający bezpoś redni kontakt Zamawiającego z przedstawicielem
Wykonawcy pracującym w terenie.
W razie awarii zapewnienie pojazdu/sprzętu zastępczego posiadającego
parametry techniczne co najmniej jak dla pojazdu/sprzętu podstawowego w
czasie max. 1 godz. od wystąpienia awarii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoś ć za stan techniczny i ubezpieczenie
pojazdó w/sprzętó w, aktualne uprawnienia i badania kierowcó w oraz ewentualne
szkody na rzecz osó b trzecich, powstałe w wyniku ś wiadczonej usługi.
Czas pracy pojazdó w/sprzętó w będzie liczony się na podstawie danych
pochodzących z systemu monitorowania- GPS.
Rozliczeniem wykonanych prac będzie cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawcę za godzinę pracy pojazdu/sprzętu, któ ra będzie uwzględniać
wszystkie czynnoś ci składające się na jej wykonanie, okreś lone dla ww. usług w
tym min.:
- koszt zaopatrzenia sprzętu w paliwo i inne materiały pędne i eksploatacyjne,
- koszt napraw i utrzymania w gotowoś ci technicznej pojazdó w i sprzętu,
- koszt aktualnych badań i przeszkolenia kierowcy,
- koszt wynagrodzenia kierowcy i osó b fizycznych obsługujących dany pojazd
z założ eniem , ż e praca moż e odbywać się w nagłych przypadkach w ciągu całej
doby w niedziele, ś więta i dni wolne od pracy,
- koszt wyposaż enia w odpowiednią odzież ,
- koszt dojazdu i zjazdu sprzętu z miejsca garaż owania do miejsca przeznaczenia,
- koszt utrzymania i eksploatacji telefonu komó rkowego,
- koszt utrzymania i eksploatacji urządzeń monitorujących (GPS).
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umó w
w ramach prowadzonej działalnoś ci gospodarczej oraz ubezpieczenie ś rodka
transportu oferowanego do wykonania przedmiotu zamó wienia. Niniejsze
ubezpieczenie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoś ci cywilnej
z tytułu prowadzonej działalnoś ci gospodarczej (OC), odpowiedzialnoś ci cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego
pojazdu (OC pojazdu) i ubezpieczenia następstw nieszczęś liwych wypadkó w
(NNW).
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4.17. Warunkiem dokonania zapłat za wykonanie usług objętych zamó wieniem będzie
przedłoż enie faktury za wykonane usługi wraz z zestawieniem iloś ci
przepracowanych godzin potwierdzonych przez osoby uprawnione przez
Zamawiającego na dokumentach pracy danego pojazdu/sprzętu – wydruk z
systemu monitorującego GPS.
4.18. Zapłata za ś wiadczone usługi nastąpi na podstawie comiesięcznych faktur,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury.
4.19. Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć iloś ć pracy godz. danego
pojazdu/sprzętu objętych formularzem cenowym w zależ noś ci od faktycznych
potrzeb. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany iloś ci godz. ś wiadczonych
usług (względem prognozowanego zapotrzebowania na te usługi) nie
unieważ niają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić
podstawę do zmiany wynagrodzenia. Ceny jednostkowe wskazane przez
Wykonawcę w formularzu cenowym zostaną zastosowane do wyliczenia nowej
wysokoś ci wynagrodzenia należ nego Wykonawcy.

Rozdział 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
5.1. Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Rozdział 6
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie w celu realizacji zamówienia
pojazdami i sprzętami wymienionymi w poniższej tabeli:
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Wyszczególnienie

Minimalna liczba
Jednostek

Pojazd specjalny przeznaczony do wywozu odpadó w komunalnych,
tzw. ś mieciarka trzyosiowa.

3

Pojazd specjalny przeznaczony do wywozu odpadó w komunalnych,
tzw. ś mieciarka trzyosiowa z KP7.

1

Pojazd specjalny przeznaczony do wywozu odpadó w komunalnych,
tzw. ś mieciarka trzyosiowa dwukomorowa.

1

Pojazd specjalny przeznaczony do wywozu odpadó w komunalnych,
tzw. ś mieciarka dwuosiowa o ładownoś ci powyż ej 8 m3.

2

Pojazd specjalny przeznaczony do wywozu odpadó w komunalnych,
tzw. ś mieciarka dwuosiowa o ładownoś ci mniejszej niż 8 m3.

2

Pojazd trzyosiowy do transportu odpadó w w kontenerach typu KP35.

1

Pojazd dwuosiowy do transportu odpadó w konteneró w typu KP7.

1

Zamiatarka chodnikowa.

3

Odkurzacz miejski elektryczny.

1

Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu, piaskarki.

4

Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu
przystosowany do odś nież ania chodnikó w.

2

Ciągnik rolniczy z maszyną do przesiewu piasku na plaż y i zamiatarką
elewatorową.

1

Koparko-ładowarka.

1

Ładowarka.

1

Samochó d cięż arowy o masie całkowitej do 3,5 t.

3

Samochó d cięż arowy o masie całkowitej powyż ej 3,5 t, z osprzętem w
postaci przyczepy i pługu.

1

6.3. 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 (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SIWZ.

Rozdział 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt
1, 2, 4 i 8 ustawy.
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7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
pkt 16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 7.4 SIWZ.
7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
(art. 24 ust. 12 ustawy).
7.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale
8 SIWZ.

Rozdział 8
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
8.1.

8.2.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. –
wg załącznika 4 do SIWZ.
Informacje dotyczące Jednolitego Dokumentu
1. JEDZ należy przekazać zgodnie ze wzorem standardowego formularza
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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2. Wykonawca może przygotować JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD.
Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem
narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania (w zakresie Części I) jest
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu wypełnienia własnego
oświadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca
powinien wykonać kolejno następujące czynności:
 pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego – stanowiący
Załącznik Nr 4a do SIWZ, który po zaimportowaniu do
narzędzia dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą
powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez zamawiającego
(Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może
przygotować JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie
i niniejszej SIWZ).
 wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą;
 zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD;
 załadować pobrany plik, wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do
wypełniania JEDZ,
 po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu
elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie,
 podpisany dokument elektroniczny JEDZ Wykonawca dołącza do
oferty z innymi plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do
jednego pliku archiwum (ZIP),
 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format
przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
3. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania
Jednolitego Dokumentu, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień
Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl,
Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4. Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do
wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków
udziału w postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie
postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art.
26 ust. 1 ustawy Pzp).
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8.3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji
z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia
stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

8.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp.

8.5.

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 oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

8.7.

Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
8.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej
SIWZ:
a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o
których mowa w rozdziale 6 pkt. 6.2.3. SIWZ, dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ.
8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej
SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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b) zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego 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;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego 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;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;
e) 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 - sporządzonego według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
- sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ;
g) oświadczenia 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 2017 r. poz. 1785 ze zm.),
zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 7 do SIWZ.
8.8.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty,
o których mowa w pkt. 8.7.1 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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8.9.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.1-8.2 SIWZ, będzie odpowiadać
zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie
dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od
Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub
odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia.
8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt. 8.7.2 lit. a) SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;
b) pkt 8.7.2 lit. b) - d) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
 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,
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.10 lit. a) i lit. b) tiret drugi SIWZ, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. b) tiret pierwszy SIWZ, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
8.12. 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 pkt. 8.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.11 SIWZ stosuje się.
8.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale 8 SIWZ,
składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.10 lit. a) SIWZ, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 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. Przepis pkt 8.11 SIWZ zdanie pierwsze stosuje
się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.7.1 – 8.7.3 składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
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Rozdział 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

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 innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić 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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
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 (jeżeli dotyczy).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 8.7.2 SIWZ.
W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może
żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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 JEDZ dotyczące tych podmiotów.
Podwykonawcy.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego:
a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ 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 także złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.7.2
SIWZ wobec podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ)
c) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do
SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane).

Rozdział 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2
SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
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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,
c) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.7 SIWZ, przy czym dokumenty
i oświadczenia, o których mowa:
 w pkt 8.7.1 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w pkt 6.2 SIWZ,
 w pkt 8.7.2 SIWZ składa każdy z Wykonawców,
 w pkt 8.7.3 SIWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą potwierdzenie spełniania przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Rozdział 11
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
11.1. 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 oraz
poczty elektronicznej: przetargi@abrukoplus.pl
11.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie
„korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na
numerem ogłoszenia (TED) lub numerem referencyjny postępowania.
11.2.1. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),
11.2.2. drogą elektroniczną na adres: przetargi@abrukoplus.pl, przy czym sposób
komunikacji wskazany w pkt 11.2.2 nie jest właściwy dla oferty oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które
należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 11.2.1 SIWZ.
11.3. 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, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
11.4. 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
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miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy MiniPortalu oraz ePUAP).
11.6. Zasady składania oferty zamieszczono w rozdziale 14 SIWZ.
11.7. Za datę przekazania oferty, wraz z załącznikami oraz JEDZ składnego wraz
z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
11.8. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania drogą elektroniczną.
11.9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o
udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
11.10. 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 11.2.2 SIWZ adres email (za wyjątkiem oferty i dokumentów składanych
wraz z ofertą, które powinny być złożone w sposób określony w pkt 11.2.1 SIWZ
i rozdziale 14 SIWZ). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 6 dni
przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych
wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po
upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11.12. Pytania należy przesyłać za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji) lub za pomocą poczty elektronicznej. W temacie pisma należy podać
tytuł przetargu.
11.13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego (www.abruko.pl).
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11.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ.
11.15. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią
SIWZ i zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
(www.abruko.pl).
11.16. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11.17. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
11.18. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego
(www.abruko.pl).
11.19. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
11.20. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany
w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne
formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub
osobisty w swojej siedzibie.
11.21. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
11.23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
11.24. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11.25. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami pracownika Spółki:
Pana Przemysława Pawlina.
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Rozdział 12
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
75 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tys. zł 00/100).
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Krokowej o numerze 08 8349 0002 0034 5589 2000 0050
z nazwą wadium na przetarg nieograniczony „Wynajem pojazdów i sprzętu
z obsługą - ZP/04/2018”.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
12.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie
z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę
dającego
zlecenie
(wykonawcy),
beneficjenta
gwarancji
(zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
12.1. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający
wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji
lub poręczenia) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym wystawcy gwarancji/poręczenia.
12.2. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
12.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
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wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.
Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również
przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
określonych w ustawie.

Rozdział 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem
postaci
elektronicznej
w
jednym
z
następujących
formatów
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale.
13.3. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie
wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP).
13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy i formularz cenowy (wypełniony, podpisany
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elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania
wzór (druk), stanowiący Załączniki nr 2 (formularz ofertowy) i nr 3
(formularz cenowy) do SIWZ (przy czym wykonawca może sporządzić ofertę
wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla
oferty w SIWZ i załącznikach).
2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie
elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.1 -8.2 SIWZ;
3) Pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub
notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y
upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art.
23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji
wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy).
Ofertę, oświadczenia a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach
stanowiących załączniki do SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza
ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób,
by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie
skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3 – 7 do SIWZ), treść składanych
oświadczeń, wykazu usług oraz osób powinna potwierdzać spełnianie warunków
udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 16 SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 poz. 419, z późn. zm.). Zamawiający nie
ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Strona 27 z 38

„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

postępowanie nr ZP/01/2019

UWAGA
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że
zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi
lub osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane
jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż
sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie
poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się
rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy
zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty.
13.10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 419), 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).
13.11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

Rozdział 14
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
14.1. 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 oferty
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Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10:00.
14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10:30. w siedzibie
Zamawiającego: „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120
Władysławowo, Pokój nr 16.
14.4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy
informacje z otwarcia ofert na jego wniosek.
14.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za
pomocą klucza prywatnego.
14.6. Wykonawca może przed upływem terminu do 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
14.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.1
SIWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej
stronie internetowej (www.abruko.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
14.9. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1 SIWZ,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po
upływie terminu do wniesieniu odwołania.

Rozdział 15
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
15.3. 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 zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.
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Rozdział 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
16.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie
wartość wszystkich materiałów zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę
formularzem cenowym.
16.2. Wykonawca ustala zryczałtowaną cenę każdego materiału w ofercie wraz ze
wszelkimi kosztami wynikającymi z umowy za realizację przedmiotu zamówienia.
16.3. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 2
SIWZ).
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.

Podstawą do określenia ceny oferty jest SIWZ wraz z załącznikami.
Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu cenowym.
Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.
Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto,
jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
16.8. W Formularzu oferty i formularzu cenowym Wykonawca podaje cenę, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.
2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować
przedmiot zamówienia.
16.9. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 1 do
SIWZ.

Rozdział 17
BADANIE OFERT
17.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
17.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz
w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy, 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.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
17.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

Rozdział 18
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
18.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
Nr:

Nazwa kryterium:
Waga:
Cena (C)
60%
Wysokość kar umownych za każdą godzinę opóźnienia 40%
w rozpoczęciu świadczenia usług związanych z
wynajem pojazdów/sprzętów wraz z obsługą (Pk)

1
2

 Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
kryterium

Wzór:

Kryterium cena.

1

Cmin
C = ---------------------------- x 60 pkt
Co
gdzie: C – liczba punktów uzyskanych w kryterium “Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł),
Co – cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł).
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza.

2

Wysokość kar umownych za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu
świadczenia usług związanych z wynajem pojazdów/sprzętów wraz
z obsługą.
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Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „wysokość kar
umownych za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług
związanych z wynajem pojazdów/sprzętów wraz z obsługą za każdy
stwierdzony przypadek opóźnienia do przystąpienia na wezwanie (zgłoszenie)
Zamawiającego do świadczenia usług związanych z wynajem
pojazdów/sprzętów wraz z obsługą.
Przez „opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług” rozumie się rozpoczęcie
świadczenia usług później niż w ciągu 1 godz. od zgłoszenia, liczony od
godzinny wysłania e- maila lub od wykonanego połączenia telefonicznego.
Kryterium oceniane będzie na podstawie następującej skali punktowej:
Jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną za każdą godzinę opóźnienia w
rozpoczęciu świadczenia usług związanych z wynajem pojazdów/sprzętów
wraz z obsługą w wysokości:
2 000,00 zł – 40 pkt,
1 500,00 zł – 25 pkt,
1 000,00 zł – 10 pkt,
500,00 zł – 5 pkt,
250,00 zł - 0 pkt.
 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + Pk spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki.
 Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Rozdział 19
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
19.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
19.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
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 unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19.3. Informacje o których mowa w pkt 19.2 tiret pierwszy Zamawiający opublikuje
na swojej stronie internetowej: (www.abruko.pl).

Rozdział 20
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
20.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.
20.3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

Rozdział 21
POSTANOWIENIA UMOWY
22.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
22.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zawarta umowa, o której mowa w pkt 22.1 SIWZ.

Rozdział 23
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
23.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
23.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na
6 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej: (www.abruko.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
23.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Strona 33 z 38

„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

postępowanie nr ZP/01/2019

Zmianę SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
(www.abruko.pl),
23.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie
internetowej (www.abruko.pl).
23.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej
późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Rozdział 24
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
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b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział 25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów 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. Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Abruko Plus” Sp. z o.o.,
adres: ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, nr telefonu: 58 674 11 41,
e-mail: plus@abruko.pl
1. Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Nowak, tel. 721-555-555, e-mail:
iod@ochronadanych.it
2. Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy
przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej
polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w ABRUKO
Sp. z o.o., oznaczonej numerem ZP/07/2018, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
3. 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
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
4. 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,
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a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy.
5. 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;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. 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.
8. 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.

Rozdział 26
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje:
 zawarcia umowy ramowej,
 składania ofert wariantowych,
 rozliczania w walutach obcych,
 aukcji elektronicznej,
 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Rozdział 27
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik Nr 1 –
Projekt umowy.
Załącznik Nr 2–
Wzór Formularza ofertowego.
Załącznik Nr 3 –
Wzór Formularz cenowy.
Załącznik Nr 4 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
w formacie .pdf (poglądowo).
Załącznik Nr 4a JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla
przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania
przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,
Załącznik Nr 5 –
Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy
kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
Załącznik Nr 6 –
Wzór potencjału technicznego – składany na wezwanie
zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 7 –
Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt 8.7.2 lit. e - g
SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust.
1 ustawy Pzp.
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WYSZCZEGÓLNIENIE

PODPISY

Opracował:

………………………………………………………….
Odpowiedzialny za określenie opisu przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………….
Odpowiedzialny za ustalenie wartości zamówienia:

…………………………………………………………
Odpowiedzialny za określenie warunków udziału w postępowaniu:

…………………………………………………………..
Odpowiedzialny za określenie kryteriów oceny ofert:

…………………………………………………………..
Opiniował pod względem formalno- prawnym - Radca Prawny:

…………………………………………………………..

ZATWIERDZIŁ:
…………………………………………………………..
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