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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, 46-082 Kup, ul. Rynek 4, wpisana
przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 102843, posiadająca NIP: 7541000021
oraz REGON: 530944564, a także posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 68.206.710,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100) – w całości
pokryty.
Telefon:

+48 77 469 11 81

Faks:

+48 77 469 11 84

e-mail:

sekretariat@prowod.pl

www:

www.prowod.pl, www.bip.prowod.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2019r. poz. 1843) [dalej – ustawa Pzp].
Wartość zadania nie przekracza kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.
zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Spółki Prowod fabrycznie nowych pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych frakcji metali i tworzyw sztucznych oraz papieru. Przedmiot
zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą,
konieczne do jej prawidłowego wykonania włącznie z rozładunkiem dostawy polegającym na
wyładowaniu pojemników z pojazdu dostawczego i postawieniu ich obok pojazdu.
Cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z
przygotowaniem i dostarczeniem pojemników na odpady komunalne do siedziby Zamawiającego (Prowod
Sp. z o. o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup).
Rodzaje i ilości pojemników stanowiących przedmiot zamówienia:
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Rodzaj pojemników
Pojemniki na metale i tworzywa sztuczne, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
Kolor pojemnika żółty

Pojemniki na papier, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury.
Kolor pojemnika niebieski

Wielkość pojemników,
[litry]

Ilość pojemników
[szt.]

120

1 440

240

661

360

46

1100

17

120

1 440

240

661

360

49

1100

24

3.2. Pojemniki stanowiące przedmiot zamówienia muszą cechować się następującymi właściwościami:
1) muszą być fabrycznie nowe,
2) kolorystyka zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pkt. 3.1 powyżej,
3) muszą być wykonane metodą wtryskową z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości
(PEHD) z nowego granulatu,
4) pojemniki muszą posiadać standardową pokrywę (bez otworu wrzutowego w pokrywie) z
uchwytami ułatwiającymi jej podnoszenie,
5) pojemniki 120 l, 240 l, 360 l muszą być wyposażone w dwa koła jezdne o średnicy ok. 20 cm
wykonane z litej gumy umożliwiające sprawne i ciche przemieszczanie pojemnika,
6) pojemniki 1100 l muszą być wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy ok. 20 cm wykonane z
litej gumy umożliwiające sprawne i ciche przemieszczanie pojemnika, uchwyty kół muszą być
stalowe, dwa koła muszą być wyposażone w blokadę,
7) pojemniki 1100 l muszą być wyposażone w uchwyty umożliwiające sprawne przemieszczanie oraz
korek drenażowy w dnie ułatwiający mycie i czyszczenie pojemnika,
8) muszą być przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki - rozładunek
grzebieniowy,
9) muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych (wysokie i niskie temperatury, mróz,
deszcz), środki chemiczne, promieniowania UV,
10) części metalowe muszą być odporne na korozję,
11) muszą być fabrycznie wyposażone w gniazdo na chip lokalizacyjny,
12) materiał, z którego są wykonane pojemniki musi się nadawać do recyklingu,
13) muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę,
potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami norm EN 840 oraz RAL-GZ 951/1,
14) muszą posiadać atest PZH,
15) muszą posiadać deklarację zgodności CE,
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16) pojemniki muszą być odpowiednio oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.
29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:
pojemnik żółty – napis „Metale i tworzywa sztuczne”, pojemnik niebieski – napis „Papier”. Dodatkowo
Zamawiający wymaga naniesienia na pojemnikach swojego loga firmowego nad opisem danej frakcji
odpadów. Pliki z wizualizacją graficzną loga firmowego stanowią załącznik nr 5 do SIWZ.
17) Napisy muszą być wykonane w wielkości i kolorze umożliwiającym szybką identyfikację
przeznaczenia pojemnika do segregacji odpadów, tj. na pojemnikach żółtych nadruki koloru czarnego,
na pojemnikach niebieskich nadruki koloru białego. Napisy muszą być naniesione w sposób trwały tj.
metodą termodruku. Nie dopuszcza się opisu w formie naklejek. Dokładny projekt nadruków zostanie
opracowany przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia i musi zostać zatwierdzony przez
Zamawiającego.
3.3. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV) :
34928480 - 6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
3.4. Miejsce realizacji zamówienia: Prowod Sp. z o. o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup.
3.5. Dostawa przedmiotu zamówienia może odbyć się partiami lub się jednorazowo. Najważniejsze, aby
kompletne zamówienie zostało zrealizowane w terminie umownym.
3.6. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji jakości, liczony od
daty podpisania bez uwag przez strony protokołu odbioru dostawy przedmiotu zamówienia, na wady
wynikające z niewłaściwie przeprowadzonego procesu produkcji wyrobu. Dokładny okres gwarancji
należy określić w Formularzu oferty. Uznaje się, że jeżeli Wykonawca nie określi w Formularzu oferty
okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie okres gwarancji na 12 miesięcy. Wykonawca musi się
zobowiązać do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z
zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej.
3.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda w
takim przypadku wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które powierzy
Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców. W przypadku braku wskazania Podwykonawcy
Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców.
3.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty niezawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.12. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3.13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
3.15. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych
polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
3.16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.17. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
4

ZP/PROW/132/2020 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:
„Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

3.18. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.19. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843).

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotowego zamówienia najpóźniej w terminie do 35 dni, licząc od
daty podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
5.2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.
5.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23
ustawy Pzp, tzn.:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia,
5) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną a fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
6) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,
7) pełnomocnictwo winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku
spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników,
8) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem,
9) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika
poza zdarzeniami losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy,
10) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako
najkorzystniejsza, Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
11) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 7 ppkt 7.1. dot. braku podstaw do wykluczenia każdy Wykonawca składa osobno.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, we wskazanych poniżej okolicznościach, spośród
przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1, 2, 4, 8, tj.:
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat, składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
6.4. Zamawiający przewiduje badanie podwykonawców pod kątem braku podstaw do wykluczenia.

7. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

7.1. Część A – Oświadczenie składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego - na dzień składania ofert, oświadczenia
stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zwanego dalej
Oświadczeniem.
Wykonawca w Oświadczeniu zobowiązany jest przedstawić w szczególności informacje:
1) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23
i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,
2) podwykonawcach, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom.
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Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać Oświadczenie wskazany jest we
wzorze Oświadczenia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.2.

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ)
1) 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, oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania, tj.
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający samodzielnie pobierze dokument, jeśli będzie można go uzyskać z
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
3) Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę mają spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów” oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu i w SIWZ.
4) Stosownie do postanowień art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie Zamawiającego https://prowod.pl informacji z otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ)
W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem,
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym
postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie składa oddzielnie
każdy z tych wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
5) Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 7.2. 1) lit a) – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ppkt. 7.2. 1) lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
c) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.

8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
8.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w języku polskim,
zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo
osobiście, lub przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień pkt.
8.2.
8.2. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, Wykonawcy są obowiązani
składać:
1) Ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (oryginał);
2) Oświadczenie (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ), w formie pisemnej (oryginał);
3) Dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami §
14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126), oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. Zamawiający uzna te
dokumenty za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem
wyznaczonego terminu;
4) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie;
8.3. Oświadczenia lub dokumenty przekazane za pomocą faksu lub elektronicznie uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia lub dokumenty faksem lub elektronicznie, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.4. Oświadczenia lub dokumenty uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego
w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
8.5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej
bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
8.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
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8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: mgr inż. Piotr Stolarski, tel. 77 469
11 81 w. 33, e-mail: piotr.stolarski@prowod.pl.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w
wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
9.2.

Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert, na cały okres związania ofertą.

9.3.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r. poz.
310 z późn. zm.).
9.4. Gdy wadium wnoszone będzie w pieniądzu, wpłaca się je na rachunek bankowy Zamawiającego w
banku ING Bank Śląski 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194, z podaniem tytułu: Wadium dla
postępowania: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych", nr sprawy ZP/PROW/132/2020.
9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej
staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej
rachunku bankowym. Wadium, aby zostało uznane za należycie wniesione musi znaleźć się na wyżej
wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Załączenie do oferty
potwierdzenia wniesienia wadium nie jest wystarczające do uznania, że zostało ono wniesione należycie.
9.6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze,
pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności
określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie
tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego
(Prowod Sp. z o. o.) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem
banku prowadzącego rachunek Prowod Sp. z o. o., żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy
złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Prowod Sp. z o. o.,
albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem albo przedłożenia
dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w
imieniu Prowod Sp. z o. o. z żądaniem zapłaty).
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9.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, wymagane jest złożenie oryginału
dokumentu wadialnego.
9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
9.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w odpowiednich zapisach ustawy
Pzp.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę Orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp).

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
11.4. Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, należy
załączyć sporządzone w języku polskimi, w oryginale, następujące załączniki:
1) Oświadczenie (wzór w załączniku nr 1 do SIWZ);
2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium w
formie niepieniężnej) lub dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniężnej);
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego;

10

ZP/PROW/132/2020 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:
„Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w odniesieniu do pełnomocnictwa oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), w przypadku
wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi.
11.5. Stosowne pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski.
11.7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1480).
11.8. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez
osobę/y podpisujące ofertę.
11.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153 Poz.
1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019, poz. 1010)” i dołączone do oferty
(najlepiej w oddzielnej kopercie) – zaleca się, aby były oddzielnie spięte. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
11.10. Formularz oferty wraz z załącznikami należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ,
w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
Kopertę (opakowanie) należy opisać:
„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawa fabrycznie nowych pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych", nr sprawy ZP/PROW/132/2020" z dopiskiem "Nie
otwierać przed dniem: 16.10.2020r. godz. 11.15".
Na kopercie/opakowaniu należy podać nazwę i adres siedziby Wykonawcy.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co
gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w
czasie drogi do zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
11.11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić).
Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według takich
samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek:
„Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 11.10). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione.
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11.12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez
osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem
z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk
osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres wskazany w
piśmie.
11.13. Zalecenia Zamawiającego (nieobligatoryjne): wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/lub
zbindować, za wyjątkiem: oryginału gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej / poręczenia / oraz
ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Ofertę należy przesłać lub złożyć w Biurze Zarządu Zamawiającego (45-920 Opole, ul. Janiny
Kłopockiej 3), w terminie do dnia 16.10.2020r., w pokoju numer: 5 (sekretariat), do godziny 11.00.
12.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt. 12.1. W tym kontekście bez znaczenia jest data wysłania przez Wykonawcę
oferty drogą pocztową lub kurierem.
12.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zarządu Zamawiającego (45-920 Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3), w
dniu 16.10.2020r., w Sali Konferencyjnej, o godzinie 11.15.
12.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH
13.1. Ceną oferty jest kwota brutto wraz z podatkiem od towarów i usług, wymieniona w Formularzu
Oferty – załącznik Nr 2 do SIWZ.
13.2. Cena podana w ofercie musi być ceną kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać wszystkie
wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
13.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, tj. z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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13.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabyciu towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
13.5. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, której
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
13.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia
między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
13.7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy
Pzp oraz zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną
pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części
itp.;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, w tym przyjmie iż:
a) prawidłowo podano cenę w Formularzu Oferty – bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową
cenę podaną słownie.
Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. a) i b) niniejszego punktu nie wyczerpuje
możliwości poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych . Zamawiający poprawi wszystkie
oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje
rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.

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

14.1. Oceniane będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
14.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium Ceny (C) w ujęciu brutto (wraz
z podatkiem od towarów i usług (VAT)) – 100%.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.
Punkty w kryterium Cena będą liczone według następującego wzoru:
C = CN / COB x 100% x 100
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
14.3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
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14.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone dwie lub więcej
ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

16.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami art. 92 ustawy Pzp.
Zawiadomienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie
Wykonawcy. Jeżeli próba przesłania zawiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail okaże się
negatywna, zawiadomienie będzie przesłane faksem na numer wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli
wskazane próby przesłania drogą elektroniczną i faksem będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie
przesłane na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w
ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
16.2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, w terminie
określonym w art. 94 ustawy Pzp.
16.3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy w sposób
podany w ust. 16.1.
16.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich
współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej umowy
powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków
Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
16.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne
do umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy
podpisaniu umowy, do koordynacji dostaw itp.
16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust 1
ustawy Pzp.

17. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

18. INFORMACJE W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY
18.1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
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18.2. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w
przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności, gdy Zamawiający uzna, że zmiany
te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez Strony, w tym w
następujących przypadkach:
1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości
interpretacyjne między stronami,
3) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
4) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu
Zamawiającego,
5) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług,
6) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów
zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych.
7) zmiany terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy w przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
b) okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności.
18.3. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności.
18.4. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy
oraz wartości umowy.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej.
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
19.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
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19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
19.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
19.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
19.11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
20.1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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 - dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych:
Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na
bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie
identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres
korespondencyjny.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prowod Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082)
przy ul. Rynek 4, tel.: 77 469 11 81 e-mail: sekretariat@prowod.pl.
W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym możecie się Państwo
skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: iod@prowod.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP).
Przetwarzanie następuje na podstawie:
1) art.6 ust.1 lit. b RODO - dokonanie oceny i wyboru oferty Wykonawcy, podjęcie czynności
zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy na podstawie złożonej oferty,
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2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np.
co do przechowywania dokumentacji),
3) art. 6 ust.1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na
umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty.
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Pzp), związanym z udziałem w postępowaniu przetargowym.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także
dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi
doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inne podmioty, którym dane zostały lub
zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmioty, którym Zamawiający będzie
zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy
kontrolujące.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania jak również 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.
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Posiadacie Państwo:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.
15 RODO),
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Natomiast nie przysługuje Państwu:
1) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym") w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art.
21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie
waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
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Informacje dodatkowe.
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
20.2. Zamawiający informuje, ż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postepowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. Do obowiązków tych należą w szczególności,
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
20.3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy
w niniejszym postępowaniu, jest on zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego treść zawarta jest w
formularzu ofertowym.
20.4. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się
z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 20.1. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym.

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik Nr 1

Oświadczenie

Załącznik Nr 2

Formularz oferty

Załącznik Nr 3

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4

Wzór umowy

Załącznik Nr 5

Pliki z wizualizacją logo Prowod
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