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1 Nazwa i adres Zamawiającego. 

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 
Al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ 
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79 
e-mail: di@ppkpodhale.pl 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania www.ppkpodhale.pl  

2 Tryb udzielania zamówienia. 
2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
2.2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - 
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy 
Pzp nie stanowią inaczej. 
2.3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 221 000 euro. 

3 Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 
wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym 
dźwignikiem hakowym o udźwigu min. 20 ton, przeznaczonego do przewozu kontenerów o 
kubaturze do 32 m3 i przedziale długości obsługiwanych kontenerów 4550-7050 mm, 
wyposażonego zgodnie z poniższą specyfikacją: 
3.1.1 Samochód ciężarowy typu hakowiec przystosowany do przewozu co najmniej 

dwóch osób oraz kontenera o kubaturze 32 m3 i przedziale długości obsługiwanych 
kontenerów 4550-7050 mm, posiadający następujące parametry techniczne i 
wyposażenie: 

- Pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub późniejszy. Wskazać w ofercie model 
i załączyć do oferty pełną specyfikację pojazdu. 

- Silnik wysokoprężny o mocy minimalnej 480 KM, 

- Zbiornik paliwa min. 600 l. 

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 26 000 kg. Dopuszczalna masa pojazdu wraz z 
przyczepą min. 40 000kg 

- Co najmniej 12 stopniowa skrzynia biegów   

- Napęd 6x2 (przednia oś prowadząca, tylna oś ciągnąca na kołach bliźniaczych i tylna 
oś prowadząca podwieszana, opony 315/80R22,5.  

- Blokada mechanizmu różnicowego. 

- Przystawka odbioru mocy dostosowana do zabudowanego urządzenia hakowego. 

- Zawieszenie pneumatyczne przednie i tylne. 

- Kabina z rozkładaną częścią sypialną, webasto, klimatyzacją oraz dodatkowym 
siedziskiem dla pasażera. 

- Zwalniacz np. hamulec silnikowy z dławionym wydechem bądź rozwiązanie 
równoważne. 

- Hamulce tarczowe wentylowane na wszystkie koła. 

- Zaczep wraz z osprzętem do transportu przyczepy. Dopuszczalna masa pojazdu z 
przyczepą min. 40000 kg. 

- Wyposażenie: centralny zamek z pilotem, elektrycznie sterowane i podgrzewane 
lusterka, immobiliser, autoalarm, komplet dywaników, pełnowymiarowe koło zapasowe, 
tempomat, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi (klucz do kół, smarownica, 
zestaw narzędzi niezbędny do wykonania podstawowych napraw), instrukcja obsługi 
pojazdu, 2 kliny pod koła, kamera cofania, łańcuchy na koła, tachograf cyfrowy 
dopuszczony do stosowania na terenie UE, instrukcje obsługi samochodu i 
zamontowanych urządzeń.  
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- Na dachu pojazdu należy zamontować koguty sygnalizacyjne typu led (żółte). 

- Zamykane schowki na narzędzia. Dodatkowy zamykany schowek na osprzęt, szpadel, 
hak oraz inne, przymocowany do ramy pojazdu. 

- Zabudowany na podwoziu zbiornik na wodę 100l z zamontowanym sterowaniem, 
kranikiem i końcówką do węża ciśnieniowego, mający pełnić funkcję myjki 
ciśnieniowej, powietrze podawane z instalacji pneumatycznej samochodu. 
 

3.1.2. Specyfikacja urządzenia hakowego o udźwigu min 20 ton - (w ofercie należy wskazać 
model i załączyć pełną specyfikację urządzenia): 

- Fabrycznie nowe wyprodukowane w 2019 lub nowsze. 

- Udźwig min 20 ton. 

- Przedział długości obsługiwanych kontenerów 4550-7050 mm. 

- Teleskopowane oraz uchylne hydraulicznie ramię główne. 

- Układ pneumatycznego sterowania funkcjami urządzenia z konsolą sterowania 
umieszczoną w kabinie samochodu w łatwo dostępnym miejscu. Sterowanie ręczne 
bezpośrednio dźwigniami umieszczonymi na głównym zaworze sterowniczym 
usytuowanym z lewej strony pojazdu.  

- Hydrauliczna blokada kontenera. 

- Układ rolek prowadzących kontener. 

- Zaczep hakowy wykonany ze stali o niskiej ścieralności. 

- Wielotłoczkowa pompa hydrauliczna napędzana z przystawki odbioru mocy włączana 
pneumatycznie z kabiny lub bezpośrednio układem samochodu. 

- Zawór główny ze sterowaniem oraz kompletna instalacja hydrauliczna. 

- Zabudowana hydraulika pomocnicza wraz z konsolą sterowania do podłączenia 
urządzenia typu wywrotnica kontenerów przeznaczona do opróżniania pojemników 
1100 l Firmy Sigma S. A. będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Parametry 
techniczne urządzenia: 2x siłownik 90/63x580, nominalne ciśnienie pracy 30 MPa 
(ograniczone zaworem redukcyjnym, wydajność 8l/min, Nośność 15kN. 

- Dodatkowe 4 reflektory oświetlające pole pracy urządzenia. 

- Całość urządzenia ma spełniać wszelkie wymagania określone w przepisach 
obowiązujących w UE.  

- Należy dostarczyć deklarację zgodności WE. 

- Produkt ma być oznakowany znakiem CE.  
3.1.3. Pojazd ma posiadać świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony 

organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji 
wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; powinien odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub 
przepisami dokumenty; dokument określający warunki gwarancji i serwisu 
pogwarancyjnego; DTR; instrukcję obsługi; dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, dowód 
zawarcia polisy OC/AC; dokumenty niezbędne do zgłoszenia w UDT, wszystkie 
sporządzone w języku polskim; 

Wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu Wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu 
dostarczenia pojazdu do odbioru. 

Zamawiający dopuszcza złożenie kopii karty pojazdu potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem oraz wyciągu ze świadectwa homologacji. 

3.1.4. Dokumentacja urządzeń: 
Do urządzeń należy dostarczyć instrukcję w języku polskim zawierająca co najmniej:  

- informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres producenta, serwisu; 

- informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator; 

- instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny 
z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane 
osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw; 

- informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny; 

- wskazówki szkoleniowe; 
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- podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie. 

- rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli, sprawdzania 
prawidłowości działania maszyny, a także naprawy maszyny oraz wszelkie istotne 
zalecenia, w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa;  

- opis techniczny; 

- rysunek zestawieniowy; 

- schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny; 

- schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych; 

- instrukcja eksploatacji; 

- poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób po montażowych; 

- harmonogram przeglądów; 

- wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru 
Technicznego. 

3.1.5. Miejsce dostawy samochodu – Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej, ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna 

3.1.6. Zamawiający będzie wymagał wskazania istniejącego na dzień złożenia oferty 
stacjonarnego autoryzowanego serwisu (lub serwisów) podwozia oraz zabudowy 
leasingowanego pojazdu, zlokalizowanego w odległości do 100 km w linii prostej od 
siedziby Zamawiającego, posiadającego techniczną możliwość przystąpienia do usuwania 
zgłaszanych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00; 

3.1.7. Gwarancja minimum 24 miesiące na całość dostawy. 

3.2 Warunki dostawy przedmiotu leasingu (pojazdu):  

3.2.1 Wykonawca we własnym zakresie, tj. własnym transportem, na własny koszt i na 
własne ryzyko dostarczy przedmiot leasingu (pojazd), w terminie określonym w pkt. 7 
SIWZ, w dzień roboczy w godzinach od 8-14, do miejsca dostawy samochodu określonego 
w ppkt. 3.1.5, gdzie dokona jego rozruchu oraz przeprowadzi instruktaż dla pracowników 
Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi pojazdu. 

3.2.2 Wraz z przedmiotem leasingu (pojazdem) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wymagane w SIWZ dokumenty dotyczące pojazdu oraz urządzeń. 

3.2.3 Zamawiającemu przysługiwać będzie, oprócz innych przypadków przewidzianych w 
przepisach prawa cywilnego i ustawy PZP, prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu 
(pojazdu) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w SIWZ terminu 
dostawy przedmiotu leasingu (pojazdu) lub w sytuacji, gdy przedmiot leasingu (pojazd) nie 
spełnia warunków SIWZ. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w 
niniejszym punkcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie 
przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 7 dni). Po 
bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od 
umowy w całości. 

3.2.4 Z prawa do odstąpienia, o którym mowa pkt 3.2.3 Zamawiający może skorzystać w 
ciągu 30 dni od upływu wskazanego w nim terminu. 

3.2.5 Zamawiający może odstąpić od umowy częściowo lub w całości w razie zaistnienia 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym odstąpienie z tej przyczyny 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy 

3.2.6 Odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) dokona komisja złożona z upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Dostawcy, w terminie do 1 dnia roboczego 
od dnia dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu). 

3.2.7 Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu 
(pojazdu) będzie podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, protokół odbioru. 

3.2.8 W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności 
parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu leasingu (pojazdu) z wymaganiami 
określonym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanu technicznego przedmiotu leasingu 
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(pojazdu) i sprawności urządzeń w nim zamontowanych oraz kompletności dostarczonych 
dokumentów. 
3.2.9 W razie stwierdzenia w czasie odbioru, że parametry techniczne przedmiotu 
leasingu (pojazdu) lub wyposażenie są niezgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ 
oraz w ofercie, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu 
(pojazdu) do czasu dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu) zgodnego z SIWZ i z ofertą 
Wykonawcy.  

3.2.10 Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawę przedmiotu leasingu 
(pojazdu), aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 
Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w tym zakresie Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

3.3 Podstawowe wymagania dotyczące leasingu: 
3.3.1 czas trwania umowy leasingu - okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od dnia 

odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) potwierdzonego w pisemnym protokole odbioru, 
3.3.2 waluta leasingu – w złotych polskich PLN, 
3.3.3 wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
3.3.4 ilość rat leasingowych: 59 równych rat leasingowych płatnych w okresach 

miesięcznych. Pierwsza rata leasingu zostanie zapłacona, po odbiorze przedmiotu leasingu 
(protokolarne podpisanie odbioru bez zastrzeżeń) wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
dokumentami umożliwiającymi jego eksploatację, w terminie zgodnym z harmonogramem 
spłaty rat leasingowych, każda następna rata w kolejnych miesięcznych okresach zgodnie z 
podanym przez wykonawcę harmonogramem spłaty rat leasingowych 

3.3.5 opłata wstępna (opłata inicjalna): 5 % wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu), 
płatna będzie w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy leasingowej 

3.3.6 po upływie okresu leasingu możliwość wykupu przedmiotu leasingu (pojazdu),  
3.3.7 opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) - 1% wartości netto przedmiotu 

leasingu (pojazdu) będącej podstawą do naliczania rat leasingowych, powiększonej o 
należny podatek VAT. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie 
uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową,  

3.3.8 w umowie nie będzie zapisów zobowiązujących Zamawiającego do ponoszenia innych 
dodatkowych opłat: w tym m.in. opłat manipulacyjnych, administracyjnych, kaucji 
zabezpieczających, opłat przedwstępnych i innych np. kosztów transportu, rozładunku, 
szkolenia, etc., za usługi dodatkowe (w szczególności aneksy do umowy, duplikaty faktur 
VAT). 

3.3.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu innych kosztów, niż określone w 
niniejszej siwz i umowie, poniesionych przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy 

3.3.10 koszt pięcioletniego pakietu ubezpieczenia AC, OC, NNW i Assistance (w tym 
holowanie pojazdu nie tylko w razie wypadku) przedmiotu zamówienia poniesie 
Zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca 
wyrazi zgodę na ewentualne ubezpieczenie przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
(wykonawca określi warunki takiego ubezpieczenia). 

3.3.11. Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację, na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy leasingowej. 

3.3.12. Zamawiający poniesie koszt podatku od środków transportu, na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy leasingowej. 

3.3.13. Szczegóły Istotnych postanowień umowy znajdują się w Części II SIWZ 
Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ. Umowa ta będzie umową w sprawie zamówienia 
publicznego i będzie miała pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym 
przez Wykonawcę czyli umową leasingową (zgodnie z §5 wzoru umowy). Zawarcie umowy 
leasingu na wzorze stosowanym u Leasingodawcy będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy nie pogorszy ona założonej przez Zamawiającego specyfikacji pojazdu określonego w 
SIWZ i warunków jego dostawy oraz wtedy gdy umowa zaproponowana przez Leasingodawcę 
nie będzie naruszać interesów Zamawiającego. 

3.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
34144500-3 – pojazdy do transportu odpadów i ścieków 
66114000-0 Usługi leasingu finansowego 
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4. Zamówienia częściowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
oraz o podwykonawstwie 

5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  
pkt 7 ustawy Pzp. 

5.2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy 
udziale podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie: nazwy firmy 
będącej podwykonawcą oraz zakres zamówienia jaki podwykonawcy zostanie powierzony. 

6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.  
6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
6.2. Zamawiający nie przewiduje zawierać umowy ramowej.  

7. Termin wykonania zamówienia. 
7.1. Maksymalny termin dostarczenia samochodu objętego przedmiotem zamówienia i jego 

przekazania Zamawiającemu do używania wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 

7.2. Okres Leasingu - 60 miesięcy kalendarzowych od daty dostarczenia pojazdu i jego 
przekazania Zamawiającemu do używania. 

8. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny 
spełnienia tych warunków. 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu 
8.2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 

8.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8.4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

 Nazwa (rodzaj) warunku Określenie warunku udziału w postępowaniu  

1 

Kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych 
przepisów 

Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 
9 pkt 1.1) SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia 
niniejszego warunku.  

2 
Sytuacji ekonomicznej i 
finansowej 

Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 
9 pkt 1.1) SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia 
niniejszego warunku. 

3 
Zdolność techniczna lub 
zawodowa 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca samodzielnie lub 
jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby 
zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie wyżej 
wymienionych podmiotów nie sumuje się) wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
prawidłowo wykonali dostawę co najmniej jednego nowego 
pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20000 kg 
oraz, że dostawa ta została wykonana należycie 
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8.5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz na 
podstawie art 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

8.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym 
spółki cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie 
warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie. 

8.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy Pzp, 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. 

8.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, 
o których mowa w pkt 8.7. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia: 

9.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, niniejsze 
oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

9.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

9.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może zostać wezwany do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

9.3.1. Brak podstaw do wykluczenia 
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 



 9 

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 716); 

8. oświadczenia Wykonawcy, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
przed przystąpieniem do przetargu 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 - 7. 

9.3.2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  
1. wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, 
rodzaju, dat realizacji i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
wykonawcy. 

W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.3.3. Informacje dodatkowe 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.1 SIWZ, składa następujące 
dokumenty: 
1. pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
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zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp; 
2. pkt 2 do 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3.3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o 
którym mowa w pkt 9.3.3 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem tego terminu. 

9.3.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.3.1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Zapis pkt 9.3.4 stosuje się. 

9.3.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.3.1.1 SIWZ składa dokument, o którym 
mowa w pkt. 9.3.3.1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 
9.3.4 zdanie pierwsze stosuje się. 

9.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.5. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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9.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

9.5.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. 

9.5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

9.5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ppkt 1). 

9.6. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

9.7. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SIWZ, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

9.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy 

spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 

10.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi 
i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na 
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dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

10.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi 
wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i 
oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają 
samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

10.4. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

10.5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 
10.6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 
10.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
10.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki 

cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 
umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej 
określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich 
współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający żąda przedstawienia 
wyżej wskazanego dokumentu przed podpisaniem umowy. 

10.9. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 
- będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 
Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 
- powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie 
miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych 
osób i na adres, którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami: 

11.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
11.2. Sposób porozumiewania się: 
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11.2.1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 
615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

11.2.2. W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 
elektroniczną. 

11.2.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
11.2.4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

dokumentów przesłanych za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. 
11.2.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z 

chwilą, gdy doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich 
treścią. 

11.2.6. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący 
adres mailowy: di@ppkpodhale.pl za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, 
natomiast do Wykonawców wyłącznie na adres/adresy e-mail lub nr faksu podane w 
formularzu oferty dla osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym. 

11.2.7. W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury 
przetargowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 
Zamawiającego. Konsekwencje braku informacji o zmianie danych kontaktowych 
ponosi Wykonawca, co w szczególności oznacza domniemanie doręczenia na adres 
pierwotny wskazany w ofercie. 

11.2.8. Oświadczenia i dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
oraz oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany 
przedmiot wymagań określonych przez Zamawiającego, podlegają złożeniu w formie 
pisemnej (oryginał - w przypadku oświadczeń, bądź kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem - dokumenty inne niż oświadczenia) określonej w §14 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016r., poz. 1126 z 
późn. zm.). 

11.2.9. Dokumenty składane na potwierdzanie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu muszą być dostarczone w formie pisemnej. Zamawiający uzna, że 
złożenie dokumentu nastąpiło w wymaganym terminie pod warunkiem, że w 
wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynie faks lub mail z uzupełnieniem, a 
dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 3 dni po 
terminie wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia. 

11.2.10. Uzupełnienie dokumentów za pomocą faxu bądź elektronicznie nie uchybia 
obowiązkowi przedłożenia ich w formie pisemnej. 

11.2.11. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 
W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 Wiesław Jarończyk 

W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

 Grzegorz Żądło 

12. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

mailto:di@ppkpodhale.pl
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14. Termin związania ofertą: 
14.1. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
14.2. 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. 

14.3. Brak zgody wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty: 
15.1. Ofertę należy złożyć w 1-ym egzemplarzu (oryginał). 
15.2. Ofertę wraz z załączanymi do niej dokumentami stanowiącymi treść oferty, pod 

rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, 
wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15.3. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory (które stanowią 
załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): 

1) formularza ofertowego i formularza cenowego, 
2) oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia 
3) wykazu wykonanych dostaw, 
4) informacji o przynależności do grupy kapitałowej, 
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

15.4. Do oferty należy dołączyć projekt umowy leasingowej wraz z warunkami ogólnymi 
leasingu. 

15.5. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną. 
15.6. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, 
że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

15.7. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ bez żadnych 
zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną 
odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami SIWZ. 

15.8. Zmiany lub wycofanie oferty: 

15.8.1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 
lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

15.8.2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr .....”. 

15.8.3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

15.9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty. 
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15.10. Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
Pzp uznaje się za odrzucone. Odrzucenie ofert nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 
ust. 1 ustawy Pzp. 

15.11. Kompletna oferta powinna zawierać: 

15.11.1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ 

15.11.2. Dokumenty i oświadczenia, które zgodnie z postanowieniami pkt 9 SIWZ należy 
przedłożyć wraz z ofertą, 

15.11.3. Pełną specyfikację oferowanego pojazdu 
15.11.4. Projekt umowy leasingowej   
15.11.5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i 

oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają 
jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest 
upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

15.11.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia 
takiej funkcji 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. Wzór takiego 
pełnomocnictwa – załącznik Nr 6 do SIWZ 

15.12. Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika określonego 
w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej. 

15.13. Wszyscy wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, 
będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. W przypadku 
wygrania przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy. 

15.14. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. Nr 153 z 2003 r. poz. 1503 z późn. zm.), a wykonawca zastrzegł oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, to wykonawca może 
zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

15.15. Wykonawca winien wyodrębnić informacje zastrzeżone w formie osobnego pakietu. 
Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE 
UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15.16. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do 
oferty pisemne uzasadnienie odnośnie, co do charakteru zastrzeżonych w niej 
informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. Nr 153 z 2003r. poz. 1503 z późn. zm.), tj. że zastrzeżona informacja: 
1). ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
2). nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także, 
3). podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

15.17. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, może 
zostać potraktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na 
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 
poufności objętych klauzulą informacji. 

15.18. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej 
i czytelne naniesienie treści właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisujących ofertę. 

15.19. Oferta pod rygorem odrzucenia musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i ustawą 
PZP oraz przygotowana na drukach wg wzorów stanowiących załączniki SIWZ. W 
przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i 
opisy zawarte w załączonych wzorach.  

15.20. Dla sprawnego przebiegu sprawdzenia i oceny oferty zaleca się, aby była ona spięta w 
sposób trwały i posiadała ponumerowane karty lub strony.  
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15.21. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
16.1. Opis oferty: 

16.1.1. Oferty należy składać w kopercie zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową 
Wykonawcy. 

16.1.2. W celu odróżnienia oferty od zwykłej korespondencji i zabezpieczenia jej przed 
przypadkowym otwarciem, należy na kopercie zewnętrznej umieścić napis jak niżej: 
 

Wykonawca: Adres, telefon, faks, e-mail 

OFERTA 

W ramach postępowania przetargowego pn.:  
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem 
hakowym o udźwigu min. 20 ton  

nie otwierać przed: 16.12.2019 godzina 10.00 

w innym przypadku Zamawiający zostaje całkowicie zwolniony z 
odpowiedzialności z tytułu ewentualnego przypadkowego otwarcia oferty lub 
poinformowania Wykonawcy o istotnych zmianach w postępowaniu. 

16.1.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert lub spóźnione z 
uwagi na dostarczenie ich w inne miejsce niż wskazano powyżej zostaną niezwłocznie 
zwrócone. 

16.2. Miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z o. o., 
al. Tysiąclecia 35A, 34 – 400 Nowy Targ (sekretariat III piętro) w nieprzekraczalnym 
terminie  

do dnia 16.12.2019 do godziny 09:45 
16.3. Miejsce otwarcia. 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 16.12.2019 o godz. 
10:00, w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z o. o., al. Tysiąclecia 
35A, 34 – 400 Nowy Targ 

16.4. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.  

16.5. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
16.6. 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. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny: 
17.1. Wycenę dostawy należy dokonać na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia.  
17.2. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty wartość brutto oraz wartość 

netto dla podanego w SIWZ przedmiotu zamówienia. Wartość musi być podana w 
PLN, cyfrowo i słownie. 

17.3. Podana w formularzu oferty cena wyrażona w złotówkach winna być kompletna, 
jednoznaczna i ostateczna, przedstawiona z dokładnością do pełnych groszy (dwa 
miejsca po przecinku). 

17.4. Podana w formularzu oferty cena określa wartość wykonania przedmiotu zamówienia 
określonego w SIWZ na dzień jego wydania Zamawiającemu zgodnie z ustalonym w 
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SIWZ terminem wykonania oraz wszystkimi kosztami i składnikami wynikającymi z 
realizacji przedmiotu zamówienia 

17.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który 
zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT 

17.6. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego 
adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny. 

17.7. W przypadku różnic w podaniu ceny (cena podana liczbowo, cena podana słownie) 
Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. 

18. Kryteria oraz sposób oceny ofert: 
18.1. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 
18.2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawi omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty. 

18.3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o poprawieniu omyłek, o których 
mowa powyżej. W przypadku poprawek, o których mowa w punkcie 18.2) Wykonawca 
jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia 
omyłki. 

18.4. Zamawiający przypomina, że zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 
2010r. Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
wniósł sprzeciwu, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek 
wskazanych przez Zamawiającego. 

18.5. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert oraz wagi: 
 

 

18.6. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następującego 
wzoru: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty brutto  60% 

2 

Gwarancja – okres w miesiącach na jaki Wykonawca 

zobowiązuje się udzielić gwarancji i rękojmi za wady na 

oferowany samochód ciężarowy wraz z zabudową. 

Uwaga! Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i 

nie dłuższy jak 60 miesięcy licząc od daty protokolarnego 

bezusterkowego przekazania samochodu dla Zamawiającego 

20% 

3 Termin dostawy 20% 
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18.7. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. Punkty 
będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

18.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

18.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria 
wyboru. 

19. Udzielenie zamówienia: 
19.1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

spełniającą warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska 
największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert. 

19.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:  

19.2.1. Przedstawić Zamawiającemu dokument stwierdzający, iż osoba/osoby, które będą 
podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile wcześniej 
takiego dokumentu nie złożył. 

19.2.2. Umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

19.2.3. Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w preambule umowy.  

19.2.4. Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz 
osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy. 

19.2.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

Nr kryterium Wzór 

1 

Cena brutto wykonania zamówienia [zł] 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 * waga, gdzie: 
 - Cmin – wartość najniższej oferty (cena brutto oferty) 
 - Cof – wartość badanej oferty (cena brutto oferty) 

2 

Termin udzielonej gwarancji 
Liczba punktów = (OGRo-24)/(OGRn-24) * 20 * waga, gdzie: 
 - OGRo – okres gwarancji oferty ocenianej 
 - OGRn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 
zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 
miesiące. Wykonawca może wskazać maksymalnie 60-miesięczny okres gwarancji 
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie wskaże okres gwarancji na 24 miesiące 
oferta ta otrzyma 1 pkt. 

3 

Termin dostawy 
Kryterium termin dostawy: 
1) do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  – 20,00 pkt, 
2) do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  – 10,00 pkt, 
3) do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  – 1,00 pkt. 
zgodnie z SIWZ zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy 180 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  
Jeżeli Wykonawca wskaże termin dostawy dłuższy niż do 180 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy, zamawiający potraktuje to, jako złożenie przez 
wykonawcę oferty nieodpowiadającej treści SIWZ i oferta taka podlegać będzie 
odrzuceniu. 
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

20.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

20.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu, 
- wykluczenia odwołującego postępowania o udzielenie zamówienia, 
- odrzucenia oferty odwołującego, 
- opisu przedmiotu zamówienia, 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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

20.5. Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp może w terminie przewidzianym 
do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 

20.6. Szczegółowe warunki na temat postępowania odwoławczego w Dziale VI Rozdział 2 
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. 
zm.) 

21. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej: 

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej. 

22. Istotne postanowienia umowne. 
Istotne postanowienia umowne zostały zawarte w części II SIWZ 

23. Zmiany postanowień zawartej umowy 

23.1.  Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w 
rozumieniu ustawy Pzp zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy. 

23.2.  Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie, w niżej 
wymienionych przypadkach: 

1) wskutek zmiany przepisów prawa po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę 
zmiany umowy, wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, 

2) zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu leasingu (pojazdu) w 
okresie gwarancji, przy czym oferowane parametry powinny być nie gorsze niż 
określone przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do 
umowy lub jeżeli są one korzystne dla Zamawiającego, 

3) zmiany podmiotu lub miejsca wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie 
obowiązywania gwarancji, 

4) spłaty rat leasingowych w krótszym terminie. W takim przypadku Wykonawca zmniejszy 
wynagrodzenie Wykonawcy oraz przedstawi nowy harmonogram spłat rat 
leasingowych uwzględniający skrócony termin spłaty leasingu oraz przyjęte w ofercie 
oprocentowanie, przy czym cena netto przedmiotu leasingu (pojazdu) nie ulegnie 
zmianie. Skrócony termin spłaty leasingu nie może być krótszy od minimalnego 
terminu jaki przewidziany jest w przepisach prawa dla leasingu operacyjnego, 

5) obniżki cen na korzyść Zamawiającego – z jakichkolwiek przyczyn, w każdym czasie, 
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług - zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki, będzie odnosić się 
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wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi 
umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i 
usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 
zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki wartość 
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

23.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

24. Inne informacje dla Wykonawcy: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 
2019r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 585 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią 
inaczej. 

25. Wykaz załączników do SIWZ: 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 

Wzór wykazu dostaw wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, 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 należycie 

Załącznik nr 5 Oświadczenie art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP 

Załącznik nr 6 Oświadczenie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP 

26. Ochrona danych osobowych  

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

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, Wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000172849, NIP 735-25-32-
366, REGON 492916321; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym Sp. z o.o. jest Katarzyna Dzikowska, kontakt: iod@ppkpodhale.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 
mowa powyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

mailto:iod@ppkpodhale.pl
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3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;   

e) 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; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


