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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 
Dla zadania pod nazwą : 

”Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie ” 

          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej zwanej „Pzp” 

 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z.o.o.  
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród woj. Podkarpackie 
nr telefonu 13 44 16 481 
NIP 685 230 49 98, Regon 180616810 
adres e-mail: gpgk.nz@interia.pl   
ePUAP     (ESP) :/8asbg540wk/SkrytkaESP   skrzynka do złożenia oferty 
Zamawiający zwraca uwagę, że na potrzeby niniejszego postępowania Urząd Gminy w Nowym 
Żmigrodzie udostępnił Zamawiającemu elektroniczną skrzynkę podawczą  

 

 
Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany   i 
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia:    http://www.nowyzmigrod.biuletyn.net/      
 oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 
275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o 
jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

III.  TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 
NEGOCJACJI. 
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7. Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do 
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że 
aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do 
dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym 
zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE. Zamawiający nie 
dokonał podziału zamówienia na części ze względu: 

 na nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty (wykonywanie prac przez 
różnych wykonawców groziło dublowaniem kosztów pośrednich wpływających 
na cenę np. transportu sprzętu w tym urządzeń, materiałów i zabezpieczenia prac 
po częściowym ich wykonaniu przez danego wykonawcę); 

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

9. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w 
postępowaniu opisane w rozdziale VIII SWZ, nie podlega wykluczaniu na podstawie art. 
108 ust.1 ustawy Pzp oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 
ust.1 ustawy Pzp 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 
występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb  
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie. 

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ: 
3. Gwarancja musi wynosić co najmniej 12 miesięcy ( gwarancja stanowi jedno 

 z kryterium oceny ofert )  
 4. Materiały, rozwiązania równoważne 

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy 
systemie typie lub np...” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak 
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż 
zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki 
handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą 
jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na 
producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający 
traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia 
potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów 

 
IV .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i 
walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów 
produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny 
przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych 
urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie 
równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis 
oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu 
określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną 
identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu 
zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań 
wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz 
załącznikach do SWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 
3 Pzp, w tym dokumenty równoważne.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z 
przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ oraz załącznikach do SWZ. 
 

 

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA: 

 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 
 

 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)    o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d)   finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 
mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e)   o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
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f)    pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g)    przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h)   o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 Pzp. 
3. Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 Pzp, zostanie zweryfikowany na 

podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na Załączniku do SWZ. 
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. poz. 835), tj.: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 
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2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ww. ustawy; 

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 
lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 

Zamówienie należy zrealizować w maksymalnym terminie  2 miesiące   od daty zawarcia 
umowy. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

 ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 
 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

  ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 
 
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
  ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej 
lub zawodowej jeżeli wykaże, że: 
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a)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2  
dostawy fabrycznie nowej minikoparki wartości nie mniejszej niż 200 000 
złotych netto . 

3. 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. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale IX SWZ. 
 
 
 
 
 
 
IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych 

1) wykaz dostaw porównywalnych z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia, 
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie– 
Załącznik do SWZ. 

 
 
X. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 
POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA. 

 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda złożenia oświadczenia o 
przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przegotowanie 
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oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem 
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie 
szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym 
organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizował personel 

b) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
c) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne 
regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których 
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wyklucza wykonawcę. 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane 
umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie.  

 
XI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 
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Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga przedłożenia przedmiotowych 
środków dowodowych 

 
 
XII. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW 

 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych 
w art. 118 Pzp.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
tych zasobów oraz określa w szczególności:  

 a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
 b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
 c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem wykonawcy.  

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.  

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
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XIII. 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 albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w  SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

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

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

 
 
XIV. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ , DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY. 

 
1. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2452) – zwane dalej rozporządzeniem. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 
mowa w art. 118 ust. 3 Pzp oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, 
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  
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6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a 
w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, 
dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

10. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a 
ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne; 

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 
 

 
XV.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 
1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.  
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2. Zamawiający nie odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. 
3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej:  
 miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
 ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz  
 poczty elektronicznej na adres mailowy gpgk.nz@interia.pl  

4. 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 komunikacji. 

5. Wymagania techniczna i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy 
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini portalu oraz Regulaminie 
ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków, 
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 
Korespondencja inna niż oferta może być przekazywana również na wyżej podany adres 
e-mailowy. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

9. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty, które zostały 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa zaleca się, aby Wykonawca odpowiednio 
w nazwie pliku i tytule wiadomości e-mail umieścił adnotację: „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przy użyciu Poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądania drugiej 
Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 
Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby: 
 w sprawach merytorycznych – Radosław Czyrkiewicz   tel.13 44 164 81 
 w sprawach  procedury zamówień publicznych – Sylwia Sudyka tel. 13 44 826 09  
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14. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania.  

16. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie mini  
       portal tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 
512 kb/s;  

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć min 
2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 
7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;  

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

4) włączona obsługa JavaScript;  
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 

.pdf.  
 

 
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą od upływu składania ofert do dnia 08.09.2022 r, przy 

czym pierwszym dniem związania z ofertą jest pierwszy dzień terminu  składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 

 
XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
 

 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1 w formie elektronicznej (tj. podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal i 
Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu 
pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem 
opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym 
podpisem. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował 
będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać 
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elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na 
skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko 
dokument ten zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez 
ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej 
zmiany lub wycofania oferty. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu 
haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 
szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na 
ofertę. 

6. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanego pliku przesyłanego za pośrednictwem ePuap 
wynosi 150 MB. UWAGA: W trakcie szyfrowania plik może zwiększyć swój rozmiar. 

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1010), 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). Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby 
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji 
zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 

9. Uwaga; Ofertę należy złożyć na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Nowy Żmigród   
 
XIX. ZAWARTOŚĆ OFERTY  

 
 Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć: 
  

1. Formularz ofertowy  (Druk oferta ) 

2. Oświadczenia z art. 125 ust. 1( o spełnianiu warunku udziału i braku podstaw 
wykluczenia)  

3. Wypełniony załącznik nr.2 do swz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

5. Zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy); 

 
XX.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 
1. Oferta musi być złożona najpóźniej do dnia 10.08.2022 r. do godz. 09:00 
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Ofertę złożoną po 

terminie, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.  
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 09:30. Otwarcie nie jest jawne. 
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania.  

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

8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu 
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

 
XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

 
1. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 
oraz warunków i wytycznych stawianych przez Zamawiającego, odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, w tym podatek VAT. 

2. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, 
rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 
przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) 
cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim 
zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 
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końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca w ofercie cenowej złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
SWZ określa: 

1) cenę jednostkową netto i brutto za dostawę nowej koparko-ładowarki wraz z 
osprzętem 

5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 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”. 

 
XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 

 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na 
podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SWZ. O wyborze najkorzystniejszej 
oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę 
punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową.  
 
1. Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami: 

 
A) Cena  ( C) -  waga 60 % 

 
Sposób oceniania ofert: 
 
1) w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny: 

 
cena najniższa oferty  
---------------------------------------------------------------- x 100  x waga  
cena  badanej (ocenianej)  oferty  

 
 

B) Gwarancja jakości  (G) -  40% 
 

1) Liczba uzyskanych punktów w II kryterium: Gwarancja jakości - G obliczana 
zostanie poprzez zastosowanie metody polegającej na przyznaniu, w poniżej 
przedstawiony sposób, ilości punktów za zaoferowanie w Formularzu Ofertowym 
przez Wykonawcę jednego okresu gwarancji jakości  



SWZ dla zadania pn: „Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb  
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie ” 

           Znak sprawy  GPGK.271.1.2022 

 
 

1. udzielenie 12 miesiące gwarancji – 0 pkt. 
2. udzielenie 24 miesięcy gwarancji - 20 pkt 
3. udzielenie 36 miesięcy gwarancji - 40 pkt 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium 40 pkt. 
 

   2) Uwaga!  
    W przypadku, gdy Wykonawca: 

-  nie wpisze żadnego okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie, że  
 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na minimalny okres gwarancji jakości  
 wymagany przez Zamawiającego i przyzna 0 punktów. 

- wpisze okres gwarancji jakości INNY NIŻ WSKAZUJACY NA WYMIENIONE 12, 
  24, 36 MIESIĘCY Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. 

3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów - maksymalna  
liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria wynosi 100 pkt. 
17.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający  spośród tych ofert wybiera ofertę najniższą ceną. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XXIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których 
mowa w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 Pzp. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

6. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę 
wybrano, składa zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w 
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formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę). 

 
XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

 
XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT 7 PZP. 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na 
powtórzeniu podobnych dostaw do zamówienia podstawowego. 

 
XXVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 
 

 

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 
zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 Pzp. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o 
miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 

XXVII.  INFORMACJA O PODWYKONAWCACH i  INNE WYMAGANIA 

 
1. Zgodnie z art. 462 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę nazw podwykonawców – o ile są znani.  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w 
realizację zamówienia, jeżeli są już znani. 

3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

XXVIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY. 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 



SWZ dla zadania pn: „Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb  
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie ” 

           Znak sprawy  GPGK.271.1.2022 

 
 

Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w art. 505 – 590 Pzp. 

 
XXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród , tel.: 013  
4416481, e-mail:gpgk.nz@interia.pl, strona internetowa: www.gpgk.pl, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę 
minikoparki na potrzeby Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród, znak sprawy: GPGK.271.1.2022, 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, 

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 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, 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, stosownie do art. 22 RODO, 

7) posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 
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b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których 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. 

3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 
w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 
2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 
rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i 
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679). 

4. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje 
zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. 

 
XXXI. DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ 
 

 

1.OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
214 UST. 1 PKT 7 P.Z.P.  

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 
P.z.p.  

4.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone 
rozliczenia w walutach obcych.  

6.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

Nie dotyczy postępowania.  

7.WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA.  
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.  

8.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI 
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO 
ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.  

Zamawiający informuję, iż nie przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej oraz 
podpisania stosownego oświadczenia potwierdzającego ten fakt.  

 
XXXII. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1 
2. Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr.2 
3. Oświadczenia zał. nr 3 i 3.1 
4. Wykaz dostaw– zał. nr 4  
5. Wzór umowy, załącznik nr 5 

 
                    Zatwierdzam: 

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa  Gospodarki 
Komunalnej w Nowym Żmigrodzie  
 
                   Radosław Czyrkiewicz  

Nowy Żmigród  dnia 28.07.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Załącznik nr 1 do swz 
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………………………………… 
miejscowość , data 

 
FORMULARZ  OFERTOWY  

Zamawiający: 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z.o.o.  
ul. Jasielska 25, 38-230 Nowy Żmigród woj. Podkarpackie 
Dotyczy postępowania  na : Dostawę nowej minikoparki dla potrzeb Gminnego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie ” 
 

A. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW. 

11.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

........................................................................................................................................................ 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 
........................................................................................................................................................ 

NIP …………………………….……..………….………, REGON......................................................................................... 
 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:  
 adres korespondencyjny: 

………………………………………………………………………………….................... 
 numer faksu: ……………………………................., numer telefonu: ……….………........................................ 
 e-mail: ………………………………………................................................................................................................... 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 
........................................................................................................................................................ 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

........................................................................................................................................................ 

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na zadanie  pn.: 
Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie 

 
 

1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z ZAPISAMI 
SWZ, ZAŁĄCZNIKAMI I EWENTUALNYMI INFORMACJAMI DLA WYKONAWCÓW: 

 
a) Łącznie za cenę brutto ...................................................................zł w tym podatek 

 
                 VAT.................................zł  
 
 Słownie brutto .................................................................................................... 
 

                                                           
1 Powielić tyle razy, ile to potrzebne 
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2.  UDZIELAMY NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA GWARANCJI JAKOŚCI NA OKRES 
…………..……MIESIĘCY  

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ. 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/y, że oferujemy realizację zamówienia w terminie określonym w SWZ.  
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.  

6. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców *  ( zakres prac, które 
zamierzamy im powierzyć określony jest w załączniku nr …………..do naszej oferty ) 

7. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr 
........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest  
     to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 

8. Składając niniejszą ofertę, informuję, że wybór oferty: 
a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć, 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………………………………………..…………………2. 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu*. 

*)w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunąć 
treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

10. Oświadczamy , iż występujemy jako : 

/mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo , średnie przedsiębiorstwo , jednoosobowa 
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działalność gospodarcza, osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarcze j/ * 

D. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się 
podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 
zadania  ze strony Wykonawcy są: 
 ………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
nr telefonu ………………….……………….…… e-mail: ………………………………………………..…………….. 

 

     Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis  
                                                                              zaufany lub podpis osobisty  

2 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE -  MINIKOPARKA  DLA GPGK w Nowym Żmigrodzie   

 

L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 

Spełnienie 
warunku/dane 

techniczne 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

1. Minikoparka - fabrycznie nowa, rok produkcji podwozia i zabudowy nie 
starszy niż 2022. Podać producenta, typ nadwozia rok produkcji. 

 

2. Masa operacyjna (robocza) minikoparki: 2900 – 3400 kg  
3. Gąsienice gumowe o szerokości: min 300mm, długości min 1800mm  
4. Prześwit pod maszyną min. 300mm  
5. Możliwość montażu gąsienic stalowych  
6. Uchwyty umożliwiające podnoszenie całej minikoparki  
7. Prędkość obrotu nadwozia: min 10obr/min  
8. Lemiesz spycharkowy o wysokości min .: 350mm i szerokości 

min.:1300mm 
 

9. Nacisk na grunt maksymalnie 0,30 kg/cm2  
10. Wlew paliwa zamykany na klucz  
11. Silnik wysokoprężny, 3 cylindrowy o mocy 18 -20kW  
12. Kabina z ogrzewaniem, wentylacją oraz możliwością załączenia 

zamkniętego obiegu powietrza w układzie wentylacji kabiny 
 

13. Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS/TOPS  
14. Przednia dolna szyba wyjmowana  
15. Roleta przeciwsłoneczna na szybie dachowej  
16. Zbiornik paliwa minimum 80 litrów.  
17. Regulowany fotel operatora wraz z pasami bezpieczeństwa  
18. Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości  
19. Gniazdo na dachu kabiny do podłączenia dodatkowego oświetlenia  
20. Minimum 5 reflektorów roboczych  
21. Układ elektryczny 12V  
22. Minikoparka wykonana w całości z metalu  

 Dodatkowe wytyczne  
23. Automatyczne odpowietrzanie układu paliwowego  
24. Elektryczna pompa do tankowania   
25. Automatyczna redukcja obrotów silnika  
26. Dwie prędkości jazdy:  na 1-szym biegu min. 2.5 km/h, na drugim min 5 

km/h 
 

27. 
 

Możliwość pokonywania wzniesień o nachyleniu 300  

28. Serwohydrauliczne z automatyczną zmianą prędkości jazdy w 
zależności od obciążenia – zasterowane dźwiganie jazdy 

 

29. Minimum 4 pompy hydrauliczne  
30. Trzy obwody hydrauliczne sterowane proporcjonalnie wraz z 

dodatkowym obwodem do podłączenia szybkozłącza 
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31. Możliwość ustawienia poziomu przepływu z poziomu panelu 
wyświetlacza 

 

32. Możliwość załączenia pracy ciągłej na dodatkowym obwodzie 
hydraulicznym 

 

33. Zawory podtrzymania obciążenia na siłowniku podnoszenia i ramienia  
34. Alarm przeciążenia oraz zabezpieczenie przy zerwaniu przewodów  
35. Tłumienie położeń końcowych siłownika wysięgnika  
36. System przeciwkradzieżowy z opłaconym abonamentem na 12 m/c  

Parametry robocze minikoparki  
37. Głębokość kopania min.: 2500mm  
38. Zasięg kopania na poziomie gruntu 4500mm  
39. Kąt obrotu wysięgnika w prawo min.: 500, w lewo min.: 700  
40. Wyposażenie  

41. Łyżka kparkowa o szerokości min.: 300mm  

42. Łyżka koparkowa o szerokości min.: 500mm  

43. Łyżka skarpowa o szerokości min.: 1200mm  

44. Głowica hydrauliczna wychylna, wyposażona w hak ładunkowy  

45. Hydrauliczne szybkozłącze z dodatkowym zabezpieczeniem przed 
wypięciem łyżki 

 

46. Tylne światła ostrzegawcze  

47. KLucze serwisowe  

48. Smarownica  
49. Radio z wbudowanym bluetooth oraz usb  

 

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty 
potwierdzające spełnienie wymagań lub wpisując SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA 

Uwaga: Nie wypełnienie któreś z ww. pozycji lub zaoferowanie paramentów gorszych niż 
wymienione może spowodować odrzucenie oferty z postępowania. 

 
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  
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Załącznik nr.3 do swz  
Wykonawca: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 pn. „Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb  

Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie”  
prowadzonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 w Nowym Żmigrodzie 
oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
2.  [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

5 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w 
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]  
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 
i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i 
zapobiegawcze…………………………………………………………………(*wypełnić jeżeli dotyczy) 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
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szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia.  
 
[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który 
polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie 
samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków] 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia  
w  następującym zakresie: (*wypełnić jeżeli dotyczy) 
 …………..…………………………………………..…………………………………………………………………………... 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 
PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków 
zamówienia, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów 
udostępniających zasoby: (*wypełnić jeżeli dotyczy) 
 

(wskazać nazwę/y podmiotu/ów) 

…………………………………………..……………………………………………… 

 w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków: (*wypełnić jeżeli dotyczy) 
                                                           
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy. 
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1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
2) ....................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 
      ………………………………………. 

  Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  
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Załącznik nr.3.1 do swz 

Podmiot: 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 

AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb  
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie  
 ,prowadzonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Nowym Żmigrodzie 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 
postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)3.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w    w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w  następującym 
zakresie: …………………………………………………………………………………  
                                                           
3 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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……..…………………………………………………..…………………………………………................. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych 
środków:      (* wypełnić jeżeli dotyczy) 

1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
2) ....................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 

      ………………………………………. 

  Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty  
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 Załącznik nr.4 do swz 

 

Wykaz dostaw 
 

 

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adres Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Nawiązując do złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 
 

Dostawa nowej minikoparki dla potrzeb  
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Nowym Żmigrodzie ” 

 
na potwierdzenie spełnienia  warunku udziału w postępowaniu, w szczególności: dotyczące 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw, przedstawiam poniższy wykaz : 
 

 

Przedmiot zamówienia  

(rodzaj dostawy ) 

 

 

 

Całkowita 
wartość 
dostawy   

(zł brutto) 

 

Terminy 
wykonania 
dostaw od –

do (podać 
dzień, 

miesiąc, 
rok) 

 

Podmiot na rzecz, którego 
dostawy zostały wykonane 

 

 

   

    

 
 
             
 
Na potwierdzenie powyższego załączamy wymagane dokumenty ( np. referencje). 
 
 

                                                            ........................................................................... 
       Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

podpis zaufany lub podpis osobisty 
 
 
 
 


