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Gorzyce, 09.11.2022 r. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Numer sprawy: ZP.1/11/2022 

 

Nazwa zadania: „Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania wody 

przeznaczonej do spożycia i oczyszczania ścieków”. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Nazwa zamawiającego:  Zakład Gospodarki Komunalnej 

Adres zamawiającego:  ul. Wrzawska 9 

Kod Miejscowość:    39-432 Gorzyce 

kontakt: telefon:   15-644-68-39 

Adres strony internetowej:   https://www.zgkgorzyce.pl/  

                                                           https://bip.zgkgorzyce.pl/ 

 

Godziny pracy:   poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00. 

 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/                 

 https://bip.zgkgorzyce.pl/ 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

1. Zamówienie jest udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej jako „Pzp”. 

2. Zamówienie klasyczne o wartości poniżej progów unijnych. 

3. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy Pzp. 

5. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz na platformie MiniPortal 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia 01 stycznia 

2023 sukcesywnie wg zapotrzebowania, dostaw związków chemicznych przeznaczonych do 

procesów technologicznych uzdatniania wody  i oczyszczania ścieków.  

1. Sukcesywna dostawa związków chemicznych stosowanych w procesie technologicznym 

uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach, z 

dowozem na plac Zamawiającego  

a)  nadmanganian potasu, w opakowaniach hermetycznych o wadze około 30 litrów (25 kg )  ,  (w 

ilości szacowanej 1800 kg) Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12672 

 lub EN 12672  

 Zawartość KMnO4 - minimum  98,5 % 

Woda – maksimum 0,5 % 

https://www.zgkgorzyce.pl/
https://bip.zgkgorzyce.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.zgkgorzyce.pl/
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Substancje nierozpuszczalne w wodzie – maksimum 1,00 % 

Postać i wygląd : produkt stały w formie kryształów o barwie ciemnopurpurowej lub brązowawej . 

  

b) podchloryn sodu niestabilizowany wartość aktywnego chloru min. 155 g/l  roztwór uwodniony, 

w pojemnikach o wadze do 35 kg 

termin ważności od 7 do 30 dni  

zakrętki z odpowietrznikiem z plombą zabezpieczającą   

    (w ilości szacowanej 28 000 kg) 

c) siarczan glinu 17%, 3/8mm granulowany, workowany, worki o wadze 25 kg 

    (w ilości szacowanej 36 000 kg) termin ważności od dnia dostarczenia min  6 miesięcy  

d) w/w środki winny posiadać wymagane przepisami atesty PZH dopuszczające do stosowania w 

procesach uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, certyfikaty świadczące o jakości 

dostarczanego środka i karty charakterystyki. 

Osoba upoważniona do rozmów w sprawie środków chemicznych stosowanych przy uzdatnianiu 

wody – Przemysław Świergul Kierownik Stacji Uzdatniania Wody,  

tel. 15 644 68 43. 

 

2. Sukcesywna dostawa na potrzeby Oczyszczalni Ścieków 

a)  flokulanta, polielektrolitu kationowego służącego do odwadniania osadu ściekowego na prasie 

taśmowej Firmy TECHINOX PBF-950/2, workowany o wadze do 30 kg, z dowozem na  plac 

Zamawiającego 

- parametry fizyczne: 

• wygląd zewnętrzny – proszek/granulat 

• czas przechowywania produktu w temp. 5 – 300C – ok. 12 miesięcy 

• czas trwałości roztworu  - min. 1 dzień. 

• ilość szacowana 500 kg 

• flokulant musi posiadać wymagane przepisami certyfikaty świadczące, o jakości 

dostarczanego środka i karty charakterystyki, 

• środek flokujący powinien zostać dobrany na podstawie prób laboratoryjnych 

przeprowadzonych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach, w uzgodnionym terminie, na 

koszt Wykonawcy, 

• Wykonawca powinien dokonać doboru flokulanta biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania 

technologiczne na oczyszczalni i rzeczywistą charakterystykę osadów, 

• Wykonawca winien uwzględnić doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania 

przedmiotowego flokulanta w trakcie trwania umowy, badania laboratoryjne i asystę przy 

próbach technologicznych,   

• flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie  

powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego, 

• osoba upoważniona do rozmów w sprawie doboru środków chemicznych  

      - Beata Karbowniczek   Kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. (15) 644 68 38 

3. Miejsce dostawy:   

a) Stacja Uzdatniania Wody 

      39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52 

b) Oczyszczalnia Ścieków 

      39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52. 

 

4. Dostawa na koszt i ryzyko własne Wykonawcy. 

5. Opakowania zwrotne muszą spełniać wymogi umowy ADR. 
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    Puste opakowania po podchlorynie sodu, nadmanganianie potasu oraz flokulantach będą zwracane 

Wykonawcy przy realizacji kolejnych dostaw. 

Opakowania powinny posiadać oznakowanie umożliwiające identyfikację towaru i dostawcy ( 

wykonawcy )  

Po zużyciu towaru  zamawiający układa opakowania na  dostarczonej z towarem palecie wykonawcy 

. Zwracane opakowania powinny posiadać   oznakowanie umożliwiające identyfikację dostawcy oraz 

powinny być opróżnione z produktu . 

Pracownik wykonawcy zabezpiecza opakowania przystosowując ładunek do prawidłowego 

transportu . Następnie ładunek jest transportowany do magazynu wykonawcy ( na koszt i staraniem 

wykonawcy ).Wykonawca zobowiązuje się do odbioru opakowań na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach .Obrót opakowań następuje w rozliczeniu jakościowym i ilościowym 

zgodnym z prowadzoną ewidencją . 

6. Każda partia dostawy winna posiadać świadectwo jakości produktu, instrukcję     

    bezpieczeństwa transportu drogowego, kartę charakterystyki. 

7. Wskazane w ust. 1 i 2 ilości związków chemicznych należy traktować jako szacunkowe.   

    Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w  

    czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od  

    szacowanych ilości. Prognozowane ilości dostarczanych związków chemicznych mają  

    jedynie charakter orientacyjny służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie  

    stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu środków chemicznych w  

    podanych ilościach. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie  

    wykonania przez Zamawiającego zakupu w przewidywanych ilościach środków  

    chemicznych.  

8. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na podstawie zamówień  e-mailowych     

składanych przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

9. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar bez zbędnej zwłoki, nie później  

    niż w terminie określonym w formularzu ofertowym, od chwili złożenia zamówienia, przez  

    upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.   

10. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz     

       wysoką jakość dostarczanych środków chemicznych.          

 

1. Wspólny Słownik Zamówień:  

kod CPV: 24962000-5; 24314100-9; 24313123-9; 24312220-2 

 

V. DOPUSZCZENIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Nie dokonano podziału zamówienia na części. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Realizacja przedmiotu zamówienia 01.01.2023r. -31.12.2023r. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY. 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załączniki nr 2  

do SWZ.  

 

VIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 
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I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 

1. Informacje ogólne. 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal . 

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

5) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako 

załącznik do niniejszej SWZ. 

6) Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 

w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

2. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie  dotyczy 

składania ofert). 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami  w  szczególności  składanie  oświadczeń,  

wniosków  (innych  niż wskazanych  w  rozdziale XIII),  zawiadomień  oraz  

przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie  za  pośrednictwem 

dedykowanego   formularza:   „Formularz   do komunikacji” udostępnionego  

przez  miniPortal. We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  

postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 

(BZP, TED lub ID postępowania). 

2) Zamawiający  może komunikować  się  z Wykonawcami za  pomocą  poczty 

elektronicznej, e-mail:  przetargi@zgkgorzyce.pl  

3) Dokumenty  elektroniczne,    składane  są  przez  Wykonawcę  za    

pośrednictwem „Formularza  do  komunikacji”  jako  załączniki.  Zamawiający  

dopuszcza  również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na  wskazany  w  pkt  2  adres  e-mail. Sposób  

sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  zgody  z  wymaganiami  

określonymi  w    rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  

wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

mailto:przetargi@zgkgorzyce.pl
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IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z 

SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. PZP. 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) w sprawach proceduralnych zamówienia – Dominika Myśliwy –  

przetargi@zgkgorzyce.pl , 

2) w sprawach merytorycznych zamówienia  –,Przemysław Świergul,  Beata 

Karbowniczek -przetargi@zgkgorzyce.pl 

 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, określonego w rozdziale XIII ust. 2, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Przygotowanie oferty.  

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 

zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Zamawiający nie przewiduje wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

przez Wykonawców.  

         

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Sposób składania oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „ofertę” za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

mailto:przetargi-przetargi@zgkgorzyce.pl
mailto:przetargi-przetargi@zgkgorzyce.pl
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W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, 

na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3) Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do ofert należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XXI, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

udostępnionego na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 

„Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

2. Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 24.11.2022 r. do godziny 09:00. 

 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2022 r., o godzinie 10:00.  

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach 

oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach 

zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

6. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o 

którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania 

lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1. 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 
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na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

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

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba, że wykażą, że 

przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY. 

 

1. Cena oferty jest wynagrodzeniem Wykonawcy i uwzględnia wszystkie zobowiązania, 

musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku 

VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia.  

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.  

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie 

do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie; 

2) spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 

kryterium oceny ofert: 

 

1. Nazwa kryterium:  

1) najniższa cena ofertowa (PC) = 60 punktów, 

2) czas realizacji zamówienia (PD) = 40 punktów 

2. Najniższa cena ofertowa (PC) - ocena będzie następowała wg wzoru:  

PC = (CN÷CO) x 100 x 0,6  

gdzie: 

CN - cena oferty najniższej, 

CO - cena oferty badanej. 

3. Czas realizacji zamówienia od momentu wysłania zlecenia(każdorazowo 

potwierdzonego)  (PD) –: 
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1.czas dostawy 1 ÷ 3 dni  - 40 pkt. 

2.czas dostawy 4 ÷ 5 dni   -20 pkt. 

3.czas dostawy 6 ÷ 7 dni   - 10 pkt. 

4. czas dostawy powyżej 7 dni  - 0 pkt. 

4. Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w 

niniejszym kryterium musza zostać osiągnięte wartości progowe. 

5. Ocena będzie następowała wg wzoru:  

P = PC + PD  

gdzie: 

P – suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich kryteriów, 

PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa, 

PD – liczba punktów uzyskanych w kryterium czasu realizacji zamówienia, 

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą ilość punktów (P). 

 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców podając w szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie 

jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację; 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie 

będzie miało miejsce; 

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało 

miejsce. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 

wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie wymaganych terminu 

przewidzianego chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim 

przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 
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8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 

uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX Pzp. 

 

 

XX. INFORMACJĘ O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów –sytuacji ekonomicznej lub finansowej – 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w 

oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

 

XXI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1. Do oferty (formularza ofertowego - wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę) 

wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 

przez zamawiającego.  

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których 

mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w 

formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 70 Pzp. 

4. Zgodnie z art. 139 Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a 

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

XXII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAWARTE W SWZ. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
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4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że: 

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem 

art. 166 ust. 3 Pzp lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie Pzp, 

2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami 

udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków; 

przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny. 

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie 

udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 rozporządzenia 2016/679. 

3. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia 

zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI. 

 

1. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji (załączniki do SWZ); 

1) formularz oferty załącznik nr 1; 

2) projekt umowy  –  załącznik nr 2; 

3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w  

postępowaniu- załącznik nr 3 do SWZ 

4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- 

załącznik nr 4 do SWZ 
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