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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

„PGKiM” Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 28/30 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

E:mail: zam_publiczne@pgkimal.pl 

Tel: 42-712-49-14 

Adres www: www.pgkimal.pl 

 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 i nast. Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi 

zmianami (t.j Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm)), zwanej dalej ustawą PZP, aktów wykonawczych do ustawy 

PZP oraz niemniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zamówienie o wartości mniejszej 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów 

wykonawczych do ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa wodomierzy do „PGKIM” Sp. z o.o. w 

Aleksandrowie Łódzkim”. Nr. Referencyjny 1/OZ/2020. 

Nomenklatura wg CPV: 

38421100-3 – Wodomierze 

32230000-4 – Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą 

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące części: 

I część przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 15 z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, 
na zimną wodę, o długości 110 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 dla instalacji poziomej– 400 szt. 

2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 20 z odizolowanym liczydłem wypełnionym roztworem gliceryny, 
na zimną wodę, o długości 130 mm, z modułem radiowym, R ≥ 80 dla instalacji poziomej– 3 100 szt.  

 
W zakresie przedmiotu zamówienia części I jest: 

a. wymagania szczegółowe ww. wodomierzy: 
1) wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe  wykonane w ekologicznym korpusie ze stali 

odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak 
sprzęgła magnetycznego);  

2) wodomierze powinny być wyposażone w zawory zwrotne montowane wewnątrz licznika, które 
będą zabezpieczały przed przepływami wstecznymi; 

3) wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, 
certyfikat MID oraz karty katalogowe; 

4) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji 
dostawy do Zamawiającego;  

5) okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi 
wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została 
dokonana;  
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6) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 
7) wodomierze powinny mieć umieszczone naklejki z kodami kreskowymi na wodomierzach oraz 

modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; 
8) wodomierze muszą mieć gwarancję na cały okres legalizacji; 
9) wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i ponownie podlegać 

gwarancji na okres 5 lat; 
10) wodomierze winny posiadać znak CE; 
11) zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu 

urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android) oraz za pośrednictwem sieci 
internetowej; 

b. wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu:  
1) system, który już posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi;  

2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 

3) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego;  

4) aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o.  na 

zasadach jednej bazy;  

5) komunikacja na częstotliwości 868 MHz;  

6) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy 

takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan bateri;  

7) moduł radiowy IP 68;  

8) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza;  

9) system komunikacji jednokierunkowy;  

10) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; transmisja danych z 

modułu w określonym czasie;  

11) licencja na aplikację odczytową bezterminowa;  

12) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 

13) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej;  

14) zasięg modułów do 300 metrów; 

15) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem 

eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat. 

c. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa:  
1) brama sieciowa (Gateway) musi mieć zasilanie 230 V i powinna być zamontowana na dachu, 

kominie lub maszcie;  

2) zaoferowana technologia powinna mieć zasięg w terenie zabudowanym do 2 km, a poza terenem 

zabudowanym wynosić 15 km przy zamontowaniu anteny na wysokości 55 m; 

3) system komunikacji dwukierunkowy;  

4) trwałość baterii modułu musi być na dwa okresy legalizacyjne; 

5) w przypadku wymiany wodomierza moduł musi mieć możliwość przeprogramowania za pomocą 

aplikacji internetowej; 

6) możliwość odczytu wodomierzy co 24 godziny;  

7) możliwość pełnego dostępu do odczytów i historii odczytów na serwerze; 

8) system musi raportować alarmy takie jak: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, 

przekroczenie objętości, niski stan baterii; 

 
II część przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø15 na zimną wodę, o długości 110 mm, R ≥100 dla instalacji 
poziomej– 70 szt. 

2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø20 na zimną wodę, o długości 130 mm, R≥100 dla instalacji 
poziomej– 200 szt.  

 
Ww. wodomierze powinny spełniać następujące parametry: 

1) wodomierze jednostrumieniowe skrzydełkowe; 
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2) korpusy ekologiczny ze stali odpornej na korozję; 
3) wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID 

oraz karty katalogowe; 
4) wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji 

dostawy do Zamawiającego;  
5) okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 

lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana;  
6) numer  fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie;  
7) liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68); 
8) wodomierze powinny być w 100 % zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola 

magnetycznego; 
9) wodomierze winny posiadać znak CE; 
10) wodomierze powinny mieć możliwość wyposażenia w moduł radiowy; 

 

III część przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 25, na zimną wodę, o długości 160 mm, R ≥ 100 – 90 szt. 
2. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 25, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 
3. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 32, na zimną wodę, o długości 260 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 
4. Dostawa wodomierzy mokrobieżnych Ø 40, na zimną wodę, o długości 300 mm, R ≥ 100 – 30 szt. 

Parametry ww. wodomierzy: 
a. wodomierze wielostrumieniowe, hybrydowe  wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na 

korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego;  
b. wodomierz powinien mieć odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną;  
c. wodomierze powinny charakteryzować się dużą odpornością na zanieczyszczenia; 
d. wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID 

oraz karty katalogowe; 
e. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 

lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana;  
f. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 
g. wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych; 
h. wodomierze powinny mieć umieszczone naklejki z kodami kreskowymi na wodomierzach oraz 

modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu; 
i. wodomierze muszą mieć gwarancję na cały okres legalizacji; 
j. wodomierze powinny mieć możliwość odbudowy po okresie legalizacji i ponownie podlegać gwarancji 

na okres 5 lat; 
k. wodomierze winny posiadać znak CE; 
l. przy zastosowanie nakładki radiowej zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą 

transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych typu smartfon (system operacyjny Android) oraz 
za pośrednictwem sieci internetowej  

wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu:  
1) system, który już posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi;  

2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 

3) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez zamawiającego;  

4) aplikacja musi być kompatybilna z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o.  na 

zasadach jednej bazy;  

5) komunikacja na częstotliwości 868 MHz;  

6) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy 

takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan bateri;  

7) moduł radiowy IP 68;  

8) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza;  

9) system komunikacji jednokierunkowy;  

10) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; transmisja danych z 

modułu w określonym czasie;  
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11) licencja na aplikację odczytową bezterminowa;  

12) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 

13) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej;  

14) zasięg modułów do 300 metrów; 

15) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem 

eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat. 

wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa:  
1) brama sieciowa (Gateway) musi mieć zasilanie 230 V i powinna być zamontowana na dachu, 

kominie lub maszcie;  

2) zaoferowana technologia powinna mieć zasięg w terenie zabudowanym do 2 km, a poza terenem 

zabudowanym wynosić 15 km przy zamontowaniu anteny na wysokości 55 m; 

3) system komunikacji dwukierunkowy;  

4) trwałość baterii modułu musi być na dwa okresy legalizacyjne; 

5) w przypadku wymiany wodomierza moduł musi mieć możliwość przeprogramowania za pomocą 

aplikacji internetowej; 

6) możliwość odczytu wodomierzy co 24 godziny;  

7) możliwość pełnego dostępu do odczytów i historii odczytów na serwerze; 

8) system musi raportować alarmy takie jak: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, 

przekroczenie objętości, niski stan baterii; 

 

IV część przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 50, kołnierzowych, o długości 270 mm, R = 160 – 35 szt. 
2. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 65, kołnierzowych, o długości 300 mm, R = 160 – 2 szt. 
3. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø 80, kołnierzowych, o długości 300 mm, R = 160 – 10 szt. 
4. Dostawa wodomierzy przemysłowych Ø100, kołnierzowych, o długości 360 mm, R = 160 – 2 szt. 

Parametry ww. wodomierzy   
a. wodomierze muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfikat MID 

oraz karty katalogowe; 
b. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 5 

lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana;  
c. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 

V część przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wodomierza śrubowego kołnierzowego MWN  Ø 150 PN10 o długości 300 mm, owiercanego na 
8 śrub z nadajnikiem z wyjściem impulsowym analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym 
dla instalacji poziomej – 1 szt. 

2. Dostawa wodomierzy śrubowych kołnierzowych MWN Ø 80 PN10 z nadajnikiem z wyjściem impulsowym 
analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej, o długości wodomierza 
225 mm owiercanego na 8 śrub) – 2 szt. 

3. Dostawa wodomierzy skrzydełkowych kołnierzowych JS Ø 80 PN10  z nadajnikiem  z wyjściem impulsowym 
analogowym (100 litrów/imp.) i przewodem dwużyłowym dla instalacji poziomej o długości wodomierza 
300 mm owiercanego na 8 śrub, liczydło szczelnie zamknięte IP68 – 4 szt. 

Ww. wodomierze powinny spełniać następujące parametry: 

a. powinny być fabrycznie nowe z cechą legalizacji pierwotnej nadaną  w roku dostawy do zamawiającego; 
b. aktualny atest higieniczny do wody pitnej, deklaracje zgodności oraz kartę katalogową; 
c. odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych; 
d. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 
e. okres gwarancji na dostarczone wodomierze w zakresie parametrów metrologicznych musi wynosić 

minimum 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została 
dokonana; 
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VI część przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa wodomierzy na zimną wodę z nasadką radiową w systemie LoRa – 550 szt. 
2. Dostawa wodomierzy na zimną wodę bez nasadek radiowych  – 250 szt. 
3. Dostawa wodomierzy na ciepłą wodę bez nasadek radiowych, w zakresie do 90°C  - 100 szt. 

    W zakresie przedmiotu zamówienia części VI jest: 

a. wymagania szczegółowe ww. wodomierzy: 
1) muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID oraz karty 

katalogowe; 

2) okres gwarancji na dostarczone wodomierze musi wynosić 5 lat i liczyć się od dnia 1 stycznia roku 
następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana; 

3) wodomierze powinny mieć gwarancję na cały okres ważności legalizacji; 

4) wodomierze jednostrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na 
korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła 
magnetycznego); 

5) numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie; 

6) wodomierze winny posiadać znak CE; 

7) wodomierze o rozmiarze DN15 o przepływie nominalnym Qn= 1,6 m3/h i klasie metrologicznej R80 w 
poziomej zabudowie; 

8) wodomierze o rozmiarze DN20 o przepływie nominalnym Qn= 2,5 m3/h  i klasie metrologicznej R80 w 
poziomej zabudowie; 

9) wodomierze wyposażone w zawór zwrotny montowany wewnątrz wodomierza zabezpieczający przed 
przepływami wstecznymi; 

10) umieszczone kody kreskowe na wodomierzach i modułach radiowych  z możliwością naklejenia ich na 
protokole montażu; 

11) wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych  w odczycie przy użyciu 
terminala lub wykorzystujący stacjonarny system odczytu LoRa; 

b. wymagania techniczne dot. systemu zdalnego odczytu:  
1) system, który posiadamy powinien być kompatybilny z modułami radiowymi; 

2) żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji; 

3) komunikacja na częstotliwości 868 MHz,; 

4) system musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: 
zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan baterii; 

5) moduł radiowy IP 68; 

6) nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza; 

7) system komunikacji jednokierunkowy; 

8) możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza; 

9) transmisja danych z modułu w określonym czasie; 

10) licencja na aplikację odczytową bezterminowa; 

11) możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy; 

12) bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej; 

13) system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem 
eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat; 

14) możliwość obsługi systemu zdalnego odczytu przez Zamawiającego: aplikacja musi być kompatybilna 
z systemem do odczytu używanym przez „PGKiM” Sp. z o.o. na zasadach jednej bazy; 

c. wymagania techniczne dot. systemu odczytu stacjonarnego LoRa: 
1) Getway zasilany 230V, montowany na dachu, kominie lub maszcie; 
2) zasięg w terenie zabudowanym 1-3 km; 
3) system komunikacji dwukierunkowym; 
4) odczyt stanu wodomierza co 24 godziny; 
5) pełny dostęp do odczytów i historii odczytu na serwerze; 
6) raporty alarmów: odłączenie i podłączenie głowicy, przeciek, przekroczenie objętości, pęknięty wężyk, 

niski stan baterii; 
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3. Wodomierze muszą być zgodne z: 

1) Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, które 

powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas 

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 209/2007 poz. 1513) 

2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r.  w sprawie prawnej kontroli 

metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN14154). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów: 

➢ Kart katalogowych 

➢ Kart gwarancyjnych 

➢ Atestów, certyfikatów deklaracji lub świadectw technicznych w zakresie zgodności z Polskimi 

Normami i normami UE. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie składa się z VI części. Każda z części 

jest niepodzielna.  

6. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

7. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Rozwiązania równoważne 

1) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków 
towarowych lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.  

2) Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same 
lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem 
towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.  

3) Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wykazanie, że oferowane 
rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry 
techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu 
zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu, takie jak: 
funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, 
komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości 
przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubatura, gęstość, kształt, 
kolorystyka, struktura, rodzaj materiału i komponentu.  

4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ 
– do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne 
spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).  
 

IV. Warunku udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

W SIWZ uwzględniono tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu z 

postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów – zamawiający nie stawa warunku 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku 

3) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w rozumieniu zamawiającego spełnią wykonawcy, 

którzy wykażą się wykonaniem co najmniej dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł 

brutto w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

V. Przesłanki wykluczenia wykonawców: 

 

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. 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,:  
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania;  

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.  
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub 

na podstawie okoliczności wymienionych w pkt V.2. 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 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.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt V.4 .  

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  



01/OZ/2020 

 

str. 9 

 

a) nie podlega wykluczeniu;  
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu (wzór 
stanowi Załącznik nr 2)  

3. w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy Zamawiający należy złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
braku wykluczenia Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik nr 3)  

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik 4).  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

6. 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. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VII. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów: 
 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których dostawy lub usługi zostały wybrane, oraz załączeniem dowodów określających , 
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami 
, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 
ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  
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 albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;  
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c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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) odpis 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1, 
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o 
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2:  

1) lit. a – 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;  
2) lit. b) – c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:  
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. 
3) lit. d – składa informację, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

5. Dokumenty, o których mowa w pkt VII.4.1 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VII.4.2 powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Dokument o którym mowa w pkt. VII.4.3 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6. 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 10, 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. Zapis pkt VII.5 stosuje się.  

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 
pkt VII.2 składa dokument, o którym mowa w pkt VII.4. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je 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. Zapis pkt VII.5 zdanie pierwsze stosuje się.  

8. 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 zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o 
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 
2016 r. poz. 352). Jednakże w przypadku, gdy ww. bazy danych są prowadzone w języku innym niż język 
polski, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

10. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowane wyroby opisu przedmiotu zamówienia: 
wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów: 

➢ Kart katalogowych 

➢ Kart gwarancyjnych 

➢ Atestów, certyfikatów deklaracji lub świadectw technicznych w zakresie zgodności z Polskimi 

Normami i normami UE. 

VIII. Informacja dla Wykonawców dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22 ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom. 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. 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 (propozycję zobowiązania stanowi Załącznik 5).  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp, oraz o których mowa w 
pkt. V.2  (w zależności o tego, czy Zamawiający przyjmie przesłanki fakultatywne).  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy (w zależności od określonych warunków udziału w postępowaniu).  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, 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 ekonomiczną lub finansową, o których mowa w 
pkt VIII.1 

6. 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, warunki 
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
pkt VIII.2. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności:  

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
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d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (tylko do usług i robót budowlanych). 

 
IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/konsorcja)  

 
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.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
oraz o których mowa w pkt V.2 , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 
wykazują zgodnie z pkt IV.2 .  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt VI. 4 , składa każdy z 
Wykonawców.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VII, przy czym:  
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VII.1, składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy, 
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt IV.2;  
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VII.2, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

X. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
  
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,  lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3–12.6 . 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:  
 

▪ w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: 
➢ I i II część zamówienia: Wioleta Opoczyńska - (42) 712 -17 -47,  
➢ III, IV część zamówienia: Wojciech Tomasik - (42) 712-49-22,  
➢ V część zamówienia: Justyna Kozak - (042) 712-19-39, 
➢ VI część: Mariusz Lewacki - (042) 712-49 -17, 

 
▪ w sprawie procedury przetargowej: 

➢ Aleksandra Nowak  - (042) 712-49-14    
 

▪ adres e-mail do korespondencji: zam_publiczne@pgkimal.pl  
▪ adres do korespondencji: „PGKiM” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i 
innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem.  

mailto:zam_publiczne@pgkimal.pl
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6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt VIII.2 , należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt X.4 , tj. w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 
X.4 , należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

8. 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, które każdego z nich dotyczą.  

9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  
10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w 

sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem).  

11. 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.  

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

 
XI. Udzielnie wyjaśnień treści SIWZ.   

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek na adres: 

„PGKiM” Sp. z o.o., 1 Maja 28/30; 95-070 Aleksandrów Łódzki lub  drogą elektroniczną (na adres wskazany 
w pkt X.2 również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień).  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
w pkt XI.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt XI.2 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian 
SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.  

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej.  

9. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz 
jeżeli będzie to konieczne, przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.  

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  
 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.   
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne części od I do VI przy czym każda z 

części jest niepodzielna.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty –stanowiący zał. nr 1 wraz z kalkulacją cenową – zał. nr 8 
5. Wraz z ofertą powinny być złożone:  

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt VI.1 . 
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2)  Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane 
postanowieniami pkt VIII.7 .  

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt VIII.2 , w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.  

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych oświadczeń lub 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty.  

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.  

9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 
uwzględnione.  

10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej w pkt XII.11 i XII.12. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.  

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Pzp.  

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie 
zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.  

13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innymi opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać 
oznaczenie: 

 
 
 
 
 
 
 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku 
wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o 
wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi 
zawierać oznaczenie: 

 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na 

„Dostawę wodomierzy do PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim”. 

 Oznaczenie sprawy: 01/OZ/2020 część…………………….. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy.  

 
15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 
opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
 

Zmiana  oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 
„Dostawę wodomierzy do PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim”. 

Oznaczenie sprawy: 01/OZ/2020 część……………….. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.  

 
   Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy. 
 

16. Miejsce oraz termin składania ofert. 

  Oferty  należy składać oznaczone jak wyżej w: 

 „PGKiM” Sp. z o.o 

ul. 1 Maja 28/30 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

sekretariat 

termin składania ofert upływa w dniu: 20.02.2020r. do godz. 11:00 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

17. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w PGKiM Sp. z o.o, ul. 1 Maja 28/30; 95-070 Aleksandrów Łódzki, sala 

konferencyjna, w dniu 20.02.2020 r. o godzinie 12:00. 

 
XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

 
1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ Formularzu 

oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza, wraz 
z kalkulacją cenową (załącznik nr 8 do SIWZ) 

2. Cena oferty ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do 
zrealizowania niniejszego zamówienia.  

3. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc 
po przecinku.  

5. Całkowita cena brutto oferty określona przez Wykonawcę zostanie podana jako wartość brutto oferty 
złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości 
przewidzianej ustawowo.  

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym 
na 

„Dostawę wodomierzy do PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim”. 
Oznaczenie sprawy: 01/OZ/2020 część……………………. 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.  
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6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku.  
 

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości:  
➢ Część I –  1 300,00 
➢ Część II –  394,50 
➢ Część II –  10 440,00 
➢ Część IV –  1 592,00 
➢ Część V  –  411,00 
➢ Część VI  –  720,00 

 
2. Wadium musi obejmować okres związania ofert. 
3. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem przed terminem ustalonym dla składania ofert na rachunek 

Bankowy Zamawiającego: BS Aleksandrów Łódzki 72  8780 0007 0000 0840  1000  0005 z dopiskiem w 
tytule przelewu nazwę postępowania, nr referencyjny postępowania, nr części. 

4. Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 
5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje 

data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 
6. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
8. Wadium może być również wnoszone w: 

➢ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

➢ gwarancjach bankowych, 
➢ gwarancjach ubezpieczeniowych, 
➢ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z 
późniejszymi zmianami) 

9. Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty. 
10. W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde  

pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

11. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy 
gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum. 

12. Zwrot wadium: 
a. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. f.  

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

c. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

d. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie pkt. 12.4a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

e. jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust. 1, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust.1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,  co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
➢ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
➢ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
➢ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 
 

XV. Termin związania z ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt XV.1, o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  

 
XVI. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia   

 
1. Oferty oceniane będą w 2 etapach. 

 
➢ W I etapie dokonana będzie ocena ofert wg. kryteriów określonych poniżej 
➢ W II etapie Zamawiający zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej 

podanym kryterium i jego wagą: 
 
cena   – waga kryterium 100% 
 
Sposób oceny ofert w kryterium cena brutto zamówienia. Ofertom zostaną przyznane punkty za 
kryterium proporcjonalnie, wg wzoru: 
 
PC = CN/CR x 100 pkt. 
 
PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia 
CN – najniższa oferowana cena brutto zamówienia 
CR  – cena brutto zamówienia oferty rozpatrywanej 
 
 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie punktów obliczoną wg wzoru z pkt. XVI.2. 
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 
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Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych 

5. Jeżeli te oferty również mają taką samą cenę, postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 5. 

6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
8. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, albo miejsce zamieszkania i 
adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, orz 
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i dresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym z kryterium oceny ofert, a także łączną punktację.  

b. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
c. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 
dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt XVI.8.b, 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał 
za niewystarczające.  

10. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt XVI.8.a i XVI.8.d , na stronie internetowej. 
 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.  
 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje niezbędne 

do wypełnienia treści umowy. 

2. W przypadku kiedy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze, a przed 

podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców (umowę konsorcjum) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 

za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i 

przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do 

otrzymywania należnych płatności.  

3. O terminie na przedłożenie powyższych dokumentów Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego w odrębny sposób.  

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. 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 
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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.  

6. Terminy wniesienia odwołania:  
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.  

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XVIII.6.1 i XVIII.6.2 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
a. 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia;  
b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 

Pzp.  
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.  
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego 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 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
 

XIX. Przetwarzanie danych osobowych. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest „PGKiM” Sp. z o.o., z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,  95-070 

Aleksandrów Łódzki, ul. Maja 28/30. 

2. Spółka „PGKiM” wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować przez e-mail 

iod@pgkimal.pl,  tel. 42 652-35-01 w. 71, pokój 37 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Prezesa Zarządu obowiązków 

kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym między innymi 

niniejszego postępowania. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa: 

a. ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu 

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

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

b. szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

5. Zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, „PGKiM” udostępnia dane złożone w czasie postępowania o udzielenia 

zamówień publicznych w terminach i formie tam wskazanej – poprzez publikację na stronie lub na wniosek 

osób zainteresowanych. 

6. „PGKiM” może przekazać dane osobowe: 
a. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, 
b. operatorom pocztowym i kurierom, 
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c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do 
wykonywania umowy, 

d. firmom wykonującym usługi dla „PGKiM”  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, 

e. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane w „PGKiM”  do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa 

w pkt 25.4. SIWZ, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego i tam przechowywane odpowiednio 

- dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówień publicznych – przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

8. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, kontroli oraz prawo żądania 

ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych 

w ustawie Pzp oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie 

przysługuje, a w szczególności: 

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

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

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w 

Formularzu ofertowym. 

 
XX. Wzory dokumentów:  

 
➢ Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego,  
➢ Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
➢ Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,  
➢ Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej,  
➢ Załącznik nr 5- Zobowiązanie podmiotu trzeciego  
➢ Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw  
➢ Załącznik nr 7 - Wzór umowy 
➢ Załącznik nr 8 – Kalkulacja cenowa 
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