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                                                            Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno 

tel. (0 61) 41-54-308 

e-mail: Trzemeszno@remondis.pl, www.remondistrzemeszno.pl 

Kapitał Zakładowy Spółki: 1.760.500,00 zł 

                               NIP 784 249 21 25, REGON 302 744 468, KRS 0000508338 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SWZ) 

 

Znak sprawy: 2/2021 

 

 

„Dostawa pojazdu specjalnego – śmieciarka dla Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o.” 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej ustawa Pzp.  

 

 

                        ZATWIERDZAM:  

 

___________________________ 

Prezes Zarządu Krzysztof Tomczak 

 

___________________________ 

Wiceprezes Zarządu Paweł Krysiński 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składnie ofert 

następuje za pośrednictwem miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl 

 

 

 

Trzemeszno, listopad 2021 r. 

 

 

 

  



„Dostawa pojazdu specjalnego – śmieciarka dla Remondis Aqua Trzemeszno  
Sp. z o.o.” 
Nr zamówienia: 2/2021  
 

Strona 2 z 18 
 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

 

Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. 

Adres do korespondencji: Remondis Aqua Trzemeszno sp. z o.o.  

ul. 1 Maja 21    

62-240 Trzemeszno 

Nr telefonu: (0 61) 415 43 08 

Adres strony internetowej: http://remondistrzemeszno.pl/  

Adres poczty elektronicznej: trzemeszno@remondis.pl  

Godziny urzędowania: 07:00 - 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty zamówienia związane z prowadzoną procedurą:  

https://miniPortal.uzp.pl. 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://miniPortal.uzp.pl. 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji (wariant II), w rozumieniu art. 275 pkt 2 z uwzględnieniem przepisów Działu II ustawy Pzp, na 

podstawie przepisu art. 266 ustawy Pzp; 

2. W przypadku prowadzenia negocjacji (fakultatywnie, jeżeli Zamawiający skorzysta z tej 

możliwości):  

1) Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert                               

(art. 288 ust. 1 Pzp); 

2) Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone; 

3) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji 

oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści 

ofert; 

4) podczas negocjacji Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Negocjacje 

mają charakter poufny. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić 

niektórym Wykonawcom przewagę nad innymi; 

5) po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie 

uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych;  

6) zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: nazwę oraz adres 

Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego 

postępowania; sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki,  

w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert; 

7) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego 

 w zaproszeniu do negocjacji; 

8) oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych  

w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu; 

9) oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 

korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu  

do negocjacji; 

10) oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w 

zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie  o zamówieniu, podlega 

odrzuceniu.  

http://remondistrzemeszno.pl/
mailto:trzemeszno@remondis.pl
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3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

4. Wartość szacunkowa jest niższa od progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SWZ wraz  

ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie prowadzonego postępowania, w tym 

ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), jeżeli przepisy 

ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 218 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym,      

a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

14. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  

16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa  

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu specjalnego typu śmieciarka w zakresie i na warunkach 

określonych w SWZ. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, 

użytkowe i jakościowe dostarczonego pojazdu): 

 

Główne cechy zabudowy i wrzutnika 

• Sztywna konstrukcja stalowa nie podlegająca odkształcaniu, skrzynia ładunkowa całkowicie    

spawana, szczelna, ściany zabudowy gładkie (nieżebrowane)  

• Właz konserwacyjny, 

• Zamek i rygiel włazu ocynkowane; 

• Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej  

otwierany w sposób uchylny do góry, 

• Odwłok z mechanizmem zgarniającym wykonany z odpornej na ścieranie wanny zasypowej, 

• Kamera bezpieczeństwa zamontowana na odwłoku z monitorem w kabinie; 

• Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu i zamykaniu odwłoka z kabiny, 

• System komunikacji akustycznej między operatorem i kierowcą, 

• Mechanizm zgniatający z możliwością pracy w cyklu ciągłym lub ręcznym, 

• Terminal obsługi w kabinie kierowcy z możliwością sterowania:  

- ścianą wypychającą, 

- podnoszeniem  odwłoka, 

- wyświetlanie  i zapisy  w pamięci alarmów, 

- wyborem trybu pracy opróżniania skrzyni załadowczej, 

- wyborem trybu pracy mechanizmu zagęszczającego (typu odpadów), 

• Zewnętrzna obsługa poprzez pulpit obsługowy zamontowany na zewnątrz odwłoka 

• Kolor skrzyni załadunkowej: RAL biały / lakier akrylowy; 

• Kolor odwłoka: RAL biały 

• Króciec odpływowy ze zbiornika z kurkiem spustowym, 

• Króciec odpływowy w wannie zasypowej z kurkiem spustowym, 

• Licznik godzin pracy, 
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• Uchwyt na szufelkę i miotłę, 

• Urządzenie zasypowe przystosowane co najmniej do pojemników: 

- okrągłych 90/110l, 

- 20/240l, 

- 660/770l (pokrywa płaska z tworzywa sztucznego), 

- 770/1100l (pokrywa przesuwana ze stali), 

-  1100l (pokrywa przesuwana z tworzywa sztucznego), 

• Czas opróżniania pojemników: 

- okrągłych 90/110l, 120/240l max. 10sek. 

- 770/1100l, 660/770l  max. 12 sek. 

• Oznakowanie ostrzegawcze: 

- Odblaski w kolorze czerwono-białym, 

-  Pasy znakujące, wyznaczające kontury pojazdu 

• Gaśnica wraz z zamocowaniem, 

• Boczne belki ochronne uniemożliwiające wjechanie pod śmieciarkę, zamontowane po obu  

stronach, 

 Światła LED wewnątrz odwłoka; 

 Zbiorniczek z kranikiem do mycia rąk; 

 Złącze aplikacyjne do podłączenia urządzenia GPS; 

 Osłona zabezpieczająca ,  światło ostrzegawcze „kogut” 

 Światła robocze LED na zewnątrz pod skrzynią ładunkową za kabiną 

 System monitorujący z kamerą i motorem kolorowym 7’’ w kabinie 

 

Parametry techniczne podwozia pod śmieciarkę 6x2 
Podwozie: 
- rok produkcji: nie starszy niż 2020r., zarejestrowany w Polsce, 
- DMC 26 ton 
- podwozie trzyosiowe, układ napędowy 6x2 
- rozstaw osi od: 3800mm do 4000mm 
- zawieszenie przednie mechaniczne, nośność osi min. 8 ton 
- zawieszenie tylne pneumatyczne 
- nośność osi napędowej min. 8 ton 
- oś wleczona skrętna hydraulicznie, o nośności min. 8 ton  
- blokada mechanizmu różnicowego 
- ogumienie 315/80 R22.5, bieżnik regionalny 
 - efektywność: opór toczenia: min. D 
 - efektywność: przyczepność na mokrej nawierzchni: min. B 
 - efektywność: poziom hałasu: max 80 dB 
- pełnowymiarowe koło zapasowe 
- oświetlenie do jazdy dziennej w technologii LED 
- osłony przednich reflektorów 
- systemy ESP oraz ABS 
- 2 akumulatory min. 180 Ah  
- zbiornik paliwa min 300l, stalowy, zamykany korek paliwa 
- zbiornik Ad-blue min. 45l 
- wydech do tyłu 
- boczne osłony przeciwnajazdowe 
- chlapacze kół osi przedniej 
- chlapacze tylne 
- maty antypoślizgowe 
- zimowa osłona silnika 
- podgrzewacz paliwa 
- system ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu 
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Układ napędowy: 
- silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 
- pojemność silnika min 9,0 litra 
- moc silnika min. 315 KM 
- hamulec silnikowy 
- skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła 
- drążek zmiany biegów, z możliwością przejścia w manualny tryb zmiany biegów 
- oprogramowanie skrzyni biegów dystrybucyjne lub miejskie 
- system zapobiegający staczaniu pojazdu 
- system dociążania osi napędowej 
Kabina: 
- kabina dzienna, 3-osobowa 
- pneumatyczne zawieszenie kabiny 
- fotel kierowcy komfortowy, z pasem zintegrowanym z fotelem 
- podwójny fotel pasażera 
- kierownica po lewej stronie 
- lusterko przednie rampowe 
- klimatyzacja  
- sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 
- immobilizer 
- radio, głośniki min: 2 x 20W, Bluetooth, USB 
- antena radia CB 
- gumowe dywaniki podłogowe 
- podnośnik 
- pistolet pneumatyczny do czyszczenia kabiny 
- zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu – centralny zamek + pilot, minimum 2 zestawy kluczyków 
- komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim 
- inteligentny tachograf cyfrowy z legalizacją 
- pneumatyczny sygnał ostrzegawczy 
- kolor kabiny RAL biały 
- podręcznik kierowcy w języku polskim 
 

 

3. Zamawiający  nie dokonał podziału zamówienia na części. 

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV:  

34144511-3 – pojazdy do zbierania odpadów  

34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów  

34114000-9 – pojazdy specjalne 

5. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pełną dokumentację pojazdu 

umożliwiającą jego rejestrację: homologację, atesty oraz inne niezbędne dokumenty. 

6. Przedstawione w dokumentacji parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimalne wymagania 

techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. Ewentualne wskazane nazwy produktów 

oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy 

pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 

7. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu 

zamówienia tzn., że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych 

parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 

8. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) 

– stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich 

przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano nazwy 

materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy 

materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być 

zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych i jakościowych.  
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9. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod 

względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych  

w załącznikach do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność 

zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach 

do SWZ minimalnych wymaganiach jakościowych. 

10. Ewentualne zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie w celu 

przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu 

naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one 

wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie 

„lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zamówienia 

zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić 

do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów 

prawa. 

11. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał 

Przedmiot Zamówienia za pomocą NORM, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. 

12. Warunki serwisowe i gwarancji: 

Serwis: w ramach złożonej oferty Dostawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego 

w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań 

serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu 

zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności 

gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 

godziny (dni robocze)  licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w 

okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego  

w naprawie. 

Części zamienne:  dostawa części zamiennych z magazynu fabrycznego na podstawie odrębnych 

zamówień. 

Gwarancja: 12 miesięcy 

Zamawiający wymaga dostępności autoryzowanego punktu naprawczego w promieniu maksymalnie         

300 km od siedziby Zamawiającego. 

Uwaga! Do umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz punktów naprawczych serwisów,  

o których mowa w zdaniu poprzednim. 

13. Termin realizacji.  

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.  

14. Oferowany pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.  

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 

części (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475) oraz muszą spełniać wymagania wynikające z normy emisji spalin 

EURO 6. 

15. Zamawiający wymaga, aby oferowany typ ciągnika oraz przyczepy nie był prototypem, tzn. aby znajdował 

się w ofercie sprzedaży Wykonawcy (obecnie lub w przeszłości) oraz aby został wyprodukowany w 

podobnej kompletacji w liczbie co najmniej 1 sztuk. Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań 

zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych, jako przedmiotowych środków dowodowych, 

potwierdzających jednocześnie, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z SWZ. 

16. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione  

w projektowanych postanowieniach umowy. 

17. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 

18. Zamawiający oświadcza, że szacunkowa ilość godzin pracy maszyny wynosi do 2000 godz./1 rok. 

 

 

IV. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

V. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 

 

1. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dalej 

Kodeks pracy, „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 

2. Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia na usługi wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie ma możliwości wskazania 

jednoznacznie rodzaju czynności, których wykonywanie posiadałyby znamiona pracy w rozumieniu  

art. 22 § 1. Kodeksu pracy; tym samym nie określa: sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz 

uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  

z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

4. Reasumując Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż 

realizacja przedmiotu zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. § 1 

Kodeksu pracy. 

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia ustala się na okres do 2 tygodni, 

 licząc od dnia zawarcia Umowy. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, należycie wykonał co najmniej jedną (1) dostawę, której przedmiotem była dostawa pojazdu 

ciężarowego z zabudową typu śmieciarka o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN netto.  

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów złożonych przez 

Wykonawców - zgodnie z formułą „zero-jedynkową”, tj. „spełnia - nie spełnia”.  

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt. 5.2 lit. a-c) mogą być spełnione łącznie przez składających 

wspólną ofertę. 
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp 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, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769 

ze zm.), 

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 prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie  

od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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.  
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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. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

 

IX. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

 

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY SKŁADANE         

             W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na 

dzień ich złożenia; 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) wykaz dostaw 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 

powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy  -  załącznik nr 6 do SWZ; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 5 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,  

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 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, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy . 

7. 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 ustawy Pzp 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; 

3) posiada te środki, pod warunkiem, że Wykonawca je wskaże oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 
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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 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. 

9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

10. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z dokumentów, o których mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.  

11. Zapis ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Zapis ust. 9-10 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy nie 

będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego  

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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, 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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

6. UWAGA: 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. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3 powyżej, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

 

XII. 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.  
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2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których 

mowa w Rozdziale X ust. 1 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 roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w Rozdziale X SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, 

jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów  

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. 

3. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach 

odpowiednich dla dokumentów wymienionych w Rozdziale X niniejszej SWZ. 

4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

XIV. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 

wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem narzędzia miniPortal pod adresem https://miniPortal.uzp.gov.pl/.  

2. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane  

w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, 

.docx, .odt.  

4. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Korzystanie z platformy miniPortal jest bezpłatne.  

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, zapoznał i stosuje się do Regulaminu korzystania z systemu miniPortal 

oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo – 

aplikacyjne umożliwiające działanie na miniPortalu: 

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 8, Mac Os x 10,4, Linux lub 

ich nowsze wersje;  

c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 

0;  

d) Włączona obsługa JavaScript;  

e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf;  

f) miniPortal działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8 

8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na e PUAP.  

10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. 

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu, klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym:  

Rafał Wietrzykowski , tel.: +48 608 566 075; e-mail: rafal.wietrzykowski@remondis.pl;  

2) w zakresie merytorycznym: 

Łukasz Gądecki , tel. +48 692 940 477; e-mail: lukasz.gadecki@remondis.pl;  

12. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania. 

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

15. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 1 

16. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

17. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem 

miniPortalu. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed 

upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt 

otrzymania wiadomości elektronicznej. 

 

I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 (trzydzieści) dni 

kalendarzowych, tj. do dnia 30.12.2021 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 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 pkt 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

II. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium do postępowania. 

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 3% ceny oferty brutto. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu przelewem na konto REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.   

2) Nr: 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 

z dopiskiem „Dostawa pojazdu specjalnego – śmieciarki dla Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z 

o.o.” 

3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

4) gwarancjach bankowych, 

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i kar 

umownych. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w wysokości 70%, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% 

wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

7. Wpłata, o której mowa w ust. 5 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

1) oświadczenia, o których mowa w  SWZ;  

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);  

3) dowód wniesienia wadium;  

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa  

(jeżeli dotyczy).  

4. 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. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, 

co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z miniPortalu, w szczególności za sytuację, 

gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty 

w zakładce „Formularz do komunikacji”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.  

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca powinien 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w celu utrzymania w poufności 
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tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawna część należy ten plik zaszyfrować. 

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu w szczegółach 

danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkowania:, dostępnej 

na stronie: https://miniPortal.uzp.gov.pl/Instrukcje. 

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. Dokonuje się tego za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

12. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

13. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w postępowaniu.  

15. Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy przygotowującego ofertę:  

a) formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych”;  

b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, ze szczególnym wskazaniem 

na .pdf.  

c)W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 

.zip, .7Z.  

16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 

.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowalnym.  

17. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 

samego rodzaju. Podpisywani rożnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowalnym może 

doprowadzić do problemów weryfikacji plików. 

18. Oferty składane wspólnie:  

a)Wykonawcy składający wspólnie ofertę ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu i do zawarcia umowy;  

b) Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;  

c) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający 

kieruje informacje i korespondencje;  

d) Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:  

• dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna we własnym imieniu; 

• dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa 

pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;  

• przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę 

wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. 

 

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
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1. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty, jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie  

z należną stawką podatku od towarów i usług VAT w wysokości 23%, wartością dostaw stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

2. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Załącznika nr 2 do SWZ. 

3. W cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia koszty wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia 

zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, a także wszelkie inne koszty związane z przygotowaniem, 

złożeniem oferty oraz z realizacją zamówienia.  

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  

5. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku  

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku.  Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady,  

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 

Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

8. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

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

z obowiązującymi przepisami.  

 

V. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na miniPortalu. 

 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2021 r., do godz. 

11:00. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 r. o godzinie 11:30. 

6. Otwarcie ofert jest niejawne. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informacją o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania. 

11. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących ich treści.  

12. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w rozdziale XVIII niniejszej SWZ. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie  

z przyjętym kryterium oceny ofert. 
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VI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ich 

znaczeniem: 

Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium: „Cena” i „Rok 

produkcji”. 

 

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

1) kryterium „Cena” o wadze 85 % 

       W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt. 

        Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 PC = 
cena brutto najtańszej oferty

cena brutto oferty badanej
  x 85 pkt. 

 

gdzie 

PC – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena” 

 

2) kryterium “Rok produkcji” (R) o wadze 15 % 

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

2021 r. = 15 pkt 

2020 r. = 10 pkt 

Starszy niż 2020: 0% 

(1% = 1 pkt) 

 

3. Wybrana zostanie oferta której suma PC + PR będzie najwyższa. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

 

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną 

Lp. Kryterium Opis 
Waga 

procentowa 

 

1. 

 

Cena 

(C) 

Koszt całkowity (z podatkiem VAT) za realizację 

przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać 

się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.  

 

85 % 

2. 
Rok produkcji 

(R) 
- 15 % 
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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 (o ile nie została 

przedłożona wraz z ofertą); 

5. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

 

 

VIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY  

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy, zawarte są w Załączniku nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na standardowym wzorze stosowanym przez Wykonawcę  

z uwzględnieniem Istotnych Postanowień Umowy zawartych w Załączniku nr 7 do niniejszej SWZ. 

 

 

IX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady 

wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX 

ustawy Pzp. 

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Aqua Trzemeszno  

sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie przy ul. 1 Maja 21 (kod pocztowy: 62-240);  

e-mail: anna.skrzypek@remondis.pl   tel. 882 181 112 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami 

Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

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

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pan/Pani: 

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

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

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Panu/Pani: 

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

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

mailto:anna.skrzypek@remondis.pl
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Jednocześnie REMONDIS Aqua Trzemeszno sp. z o.o. przypomina o ciążącym na Pana/Pani 

obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający 

pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców (ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - 

Załącznik nr 2 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) 

– Załącznik nr 4 

5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie,  

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – Załącznik nr 5 

6. Wykaz dostaw – Załącznik nr 6 

7. Wzór umowy – Załącznik nr 7 

 


