
Oznaczenie sprawy: 3/ZP/2022 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na  
dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM  

i fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z mocą znamionową min. 105 KM. 
 
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej równowartości kwoty 215 000 euro 
 
 
Tryb postępowania:  tryb podstawowy bez negocjacji  
 
 
Zamawiający:  Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
   Adres: ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
   Numer telefonu: (61) 8146430 
   Adres poczty elektronicznej: mdzik@tp-kom.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13.07.2022 r. 
  

 
 
 
 
 

               Zatwierdził 
                     /…/ 

….. 
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1. Informacje o Zamawiającym 

1.1 Zamawiającym jest: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 4 
62-080 Tarnowo Podgórne 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 
0000075595, NIP 7770004121, REGON: 639910084 i kapitale zakładowym wpłaconym 
całkowicie w wysokości 65 142 000,00 zł 

Adres strony internetowej: www.tp-kom.pl 

Adres poczty elektronicznej: mdzik@tp-kom.pl, 

Numer telefonu: (61) 8146-430, numer faksu: (61) 814-74-07 

1.2 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

www.tp-kom.eb2b.com.pl 

1.3 Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: 3/ZP/2022. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1 Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji  
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) – w trybie podstawowym bez negocjacji. 

2.2 Zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz SWZ – Zamawiający wybierze najkorzystniejszą 
ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

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

2.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje złożenia 
 oferty w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie prowadzi postępowania w 
 celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o 
 udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy 
 Pzp. 
  

3. Sposób porozumiewania się Stron 

3.1 Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SWZ, komunikacja między Zamawiającym, 
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej 
„Platformą” – pod adresem: www.tp-kom.eb2b.com.pl 

3.2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. 

3.3 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Strona rejestracji 
konta znajduje się pod adresem: 
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https://platforma.eb2b.com.pl/contractor-registration.html 

3.4 Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie znajdują się pod 
adresem: https://platforma.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions 

3.5  Instrukcja korzystania z Platformy: 

- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania 

wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; 

- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy 

w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze 

postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału 

w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego. 

3.6 Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej 

niż 2 mb/s; 

- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB 

RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 

7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w 

najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

- włączona obsługa JavaScript; 

- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 

„.pdf”. 

3.7 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza w zakładce 
„Załączniki”. 

3.8 Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz 
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą. 

3.9 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu – po zalogowaniu się na 
Platformie – musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”. 

3.10 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty, oraz 
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia 
został opisany w pkt 14.1-14.5 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki 
„Komunikacja/Korespondencja”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do 
komunikacji z Wykonawcami. 

3.11 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz 
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania 
korespondencji na Platformie. 

3.12 Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 
przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.png, .tif, .dwg, 
.zip, .rar, 7zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu 
liczby plików.  

3.13 Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:  

- pliki oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w 
Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po 
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;  
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- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie 
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.  

3.14 Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce 
„Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i 
wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie 
należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki 
organizatora”.  

3.15 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Marlena Dzik, tel. 61-89-59-424, mail: mdzik@tp-kom.pl 

3.16 Zamawiający informuje, że adres e-mail: mdzik@tp-kom.pl nie służy do składania 
ofert. 

3.17 Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej, są zgodne z koniecznymi do korzystania z protokołów 
komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych z innymi systemami 
teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych. Sposób sporządzenia, 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny 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 r. poz. 2452).  

3.18 Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń 
elektronicznych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, 
przyjmuje się datę przekazania wiadomości do skrzynki odbiorczej oznaczonej 
adresem: mdzik@tp-kom.pl. albo wczytanie na Platformę. Tak Zamawiający, jak 
Wykonawca, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt otrzymania 
wiadomości.  

3.19 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na adres e-mail: mdzik@tp-kom.pl  
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ albo wczytać taki wniosek na Platformę.  

3.20 Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert 

3.21 Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

3.22 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy. 

3.23 Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zmówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców za 
pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania – Platformy.  

3.24 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SWZ. 
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3.25 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

3.26 Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1 Zamówienie podzielone zostało na dwie (2) części (zadania). Możliwe jest złożenie 
oferty na każdą z części oddzielnie, albo na wszystkie części (zadania). 

4.2 Przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 1 jest dostawa: fabrycznie nowego ciągnika 
rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM (ciągnik nr 1). 

4.3 Przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 2 jest dostawa: fabrycznie nowego ciągnika 
rolniczego z mocą znamionową min. 105 KM (ciągnik nr 2). 

4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ oraz 
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ – 
zwanych dalej „Wzorem umowy”. 

4.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

 

CPV: Ciągniki 16710000-5 
 

 

5. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy na zasadach określonych we Wzorze umowy. 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny 

6.1 W Formularzu oferty należy podać wartość netto za realizację jednej lub obu części 
zamówienia, do której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT 
obliczoną wg właściwej stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem 
VAT) za realizację zamówienia  

6.2 Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 
z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.  
o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 178). 

6.3 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 931). 

6.4 Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 
całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia oraz 
Wzorem Umowy.  

6.5 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie 
będzie podlegała waloryzacji. 

6.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż 
złoty polski. 

6.7 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 
w trakcie realizacji zamówienia. 
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7. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu 

 
7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie: 

 art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
 art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 – zwanej dalej „ustawą sankcyjną” 

 art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 
których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

7.2.Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego 
w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących: zdolności technicznej lub zawodowej. 

 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada 
odpowiednie doświadczenie, tj., że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy odpowiednio, jak niżej:  

a) dla Zadania nr 1 – ciągnika rolniczego o wartości co najmniej 250.000 zł brutto;  
b) dla Zadania nr 2 – ciągnika rolniczego o wartości co najmniej 150.000 zł brutto;  

 
8. Wadium 

8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
9. Przygotowanie oferty, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 

środków dowodowych oraz pozostałych dokumentów lub oświadczeń - wymogi 
formalne 

9.1 Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  
z niniejszą SWZ i treścią określoną w dokumentach wskazanych w pkt 10.1 SWZ. 

9.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

9.3 Ilekroć w SWZ jest mowa o: 

9.3.1 dokumencie elektronicznym – należy przez to rozumieć każdą treść przechowywaną 
w postaci elektronicznej; 

9.3.2 elektronicznej kopii – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału; 

9.3.3 kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis 
elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym 
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi 
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797); 
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9.3.4 podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny, którego 
autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej 
ministra właściwego do spraw informatyzacji, spełniający wymogi określone w 
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070); 

9.3.5 podpisie osobistym – należy przez to rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny 
w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu 
osobistego, spełniający wymogi określone w  ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 816). 

9.4 Ofertę, pełnomocnictwa oraz dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu 
sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym:  

9.4.1 oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, na podstawie ustawy Pzp 
oraz ustawy sankcyjnej muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i złożone – 
pod rygorem nieważności – w: 

9.4.1.1  formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

9.4.1.2 postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
9.4.1.3 postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym; 

9.4.2 jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej  
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię takiego dokumentu, tj. elektroniczną kopię opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym:  
9.4.2.1 w przypadku pełnomocnictwa – mocodawcy; 

9.4.3 jeżeli inny dokument (np. dowód składany w toku wyjaśnień rażąco niskiej ceny) lub 
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania (inny niż 
pełnomocnictwo) odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, został wystawiony przez upoważniony 
podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, jako dokument elektroniczny, przekazuje ten dokument, 

9.4.4 jeżeli dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.4.3 SWZ, zostały 
wystawione jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię takiego dokumentu, tj. elektroniczną kopię opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym: 

9.4.4.1 w przypadku dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą, 

9.4.4.2 w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawcy albo 
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 
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9.4.5 poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń 
sporządzonych w postaci papierowej, o których mowa w pkt 9.4.2 i 9.4.4 SWZ, może 
dokonać również notariusz; 

9.4.6 informacje, dokumenty lub oświadczenia inne niż wskazane w pkt 9.4.1-9.4.3 SWZ 
np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści oferty sporządza się i 
przekazuje w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy w sposób 
umożliwiający ustalenie tożsamości osoby przekazującej informacje, dokumenty lub 
składającej oświadczenie woli, np. opatrując podpisem Wykonawcy (nie musi to być 
ani kwalifikowany podpis elektroniczny, ani podpis zaufany, ani podpis osobisty); 

9.4.7 Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, z których wynika 
uprawnienie do reprezentowania danego podmiotu (innych niż pełnomocnictwo), jeżeli 
Zamawiający może uzyskać te dokumenty 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 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), o ile podmiot, którego dokumenty te dotyczą 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

9.5 inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 
tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.7 SWZ, pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

9.6 Wykonawca, nie później niż w terminie przekazania informacji stanowiących 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), ma prawo zastrzec, że nie mogą 
one być udostępniane. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga 
wykazania, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  
tj. wykazania spełnienia przesłanek, o których mowa art. 11 ust. 2 ustawy, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym. W przypadku zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca jest zobowiązany wyłączyć te informacje do odrębnego 
pliku i skorzystać z polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

9.7 W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń,  
w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy 
te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

10. Oferta oraz pozostałe dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu 

10.1 Na ofertę składają: 

10.1.1. Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ; 

10.1.2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczania zgodny w treści z Załącznikiem nr 
2 do SWZ; 

10.2 Dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą: 

10.2.1 dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania 
lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo ewidencji, 
dokumentem właściwym jest odpis albo informacja z Krajowego Rejestru 
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Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
albo z innego właściwego rejestru albo dokument, na podstawie którego dokonuje 
się wpisu do właściwego rejestru albo ewidencji, np. uchwała właściwego organu 
Wykonawcy; 

10.2.2 pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej 
dokumenty lub oświadczenia podpisuje lub poświadcza za zgodność  
z oryginałem osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10.2.1 SWZ.  
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokument, o którym mowa  
w pkt 10.2.1 SWZ; 

10.2.3 Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli zostały wymienione w pkt. 10.5. SWZ). 

10.2.4 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy) - w sytuacji, gdy oferta 
lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 
przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje,  
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10.2.5 Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeśli w niniejszym 
postępowaniu wadium jest wymagane. 

10.2.6 Dokumenty potwierdzające równoważność, jeśli w niniejszym postępowaniu 
dopuszczono oferowanie rozwiązań równoważnych. 

10.2.7 w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – dowód 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu, który stanowi w szczególności 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

10.2.8 w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego polegają na uprawnieniach do prowadzenia działalności 
gospodarczej lub zawodowej tego wykonawcy, który wykona usługi, do realizacji 
których uprawnienia te są wymagane – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp; 

10.2.9 w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają 
usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane – oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp; 

 

10.3 Oświadczenia wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
z udziału w postępowaniu na podstawie ustawy Pzp oraz potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie 
ustawy sankcyjne oraz spełnianie warunku/warunków udziału w postępowaniu 
składane razem z ofertą: 
10.3.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy 

sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodne w treści 
z Załącznikiem nr 2 do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ oraz spełnia warunek/warunki udziału w 
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postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się  
o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy 
Pzp oraz ustawy sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem 
potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ oraz spełnia warunku udziału 
w postępowaniu określne w SWZ w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

10.3.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 
do SWZ), celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert podwykonawca 
niebędący podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pzp, nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w pkt 7.1 SWZ;  

10.3.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy 
sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do 
SWZ), dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się 
Wykonawca, celem potwierdzenia, na dzień składania ofert, braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
w pkt 7.1 SWZ oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 

10.4  Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

10.4.1 oświadczenie o przynależności albo 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 2021 r. poz. 275 ze zm.), o której mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 

10.4.2 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z 
oświadczeniem o przynależności składa dokumenty lub informacje 
potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

10.4.3 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 
ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

10.4.4 oświadczenie, że informacje w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 
ustawy Pzp, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.3 SWZ, są 
aktualne. 

10.4.5 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca 
nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeśli zamawiający może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
a w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów.  

10.4.6 oświadczenie własne Wykonawcy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
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narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia 
Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), 
że: 

 nie jest Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 835); 

 nie jest Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 
na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 

 nie jest Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 835). 

10.4.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

10.4.7.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy 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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

10.4.7.2 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 
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upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 
jest zawieszona ani nie  znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 
miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jego złożeniem. 

10.4.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 
10.4.7.1 lub 10.4.7.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie 
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed jego złożeniem. 

10.4.9 W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca 
polega na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki 
dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu 
do każdego z tych podmiotów. 

10.4.10 Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych, jeżeli: 
 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

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

10.4.11Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te 
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

10.4.12Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w 
każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

10.4.13Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia 
należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej dopuszczonych w SWZ zgodnie z ustalonymi w niej 
zasadami. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym 
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.4.14Zgodnie z art. 110 ust. 2 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu 
może przedstawić dowody na to, że naprawił lub zobowiązał się do 
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naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności 
związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 
postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami 
ścigania, lub zamawiającym; podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna 
za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę. 

10.4.15Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu dostaw 
potwierdzającego, że Wykonawca wykonał min. dwie (2) dostawy w 
okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
odpowiednio dla Zadania o wartości, jak niżej: 
 dla Zadania nr 1 – ciągnika rolniczego o wartości co najmniej 

250.000 zł brutto; 
 dla Zadania nr 2 – ciągnika rolniczego o wartości co najmniej 

150.000 zł brutto;  
10.4.16Wykaz dostaw powinien być złożony wraz z dowodami określającymi, 

daty wykonania dostaw i nazwy podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane 
lub są wykonywane. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed 
upływem składania ofert. 

10.4.17Ofertę oraz pozostałe dokumenty lub oświadczenia określone w pkt 10.2-
10.4 SWZ Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie określonym 
w pkt 14.1 SWZ; 

 

11. Oferta wspólna 

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
(w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta 
spełniać będzie następujące wymagania: 

11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

11.2 Pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego należy złożyć razem z ofertą w formie 
określonej w pkt 9.4 SWZ. 

11.3 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 10.3.1 SWZ, celem potwierdzenia, że na dzień 
składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie 
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podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  
w pkt 7.1 SWZ. 

11.4 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotowe środki dowodowe 
wymienione w pkt 10.4 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

11.5 Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
odpowiedzialność solidarną za realizację zamówienia tj. wykonanie umowy. 

11.6 Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 
całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

11.7 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią zamawiającemu umowę regulującą 
ich współpracę.  

 

12. Sposób obliczenia ceny oferty 

12.1 Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
12.2 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  
12.3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
12.4 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
12.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
12.6 Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 
rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 
 
13. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia 31.07.2022 r. do dnia 20.08.2022 r. 

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

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą 
wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

 

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno Zadanie albo na wszystkie Zadania 
określone w SWZ. 

14.2 Ofertę, przedmiotowe środki dowodowe oraz dokumenty lub oświadczenia składane 
razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 21.07.2022 r. do 
godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu 
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lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar – zgodnie z 
zasadami obowiązującymi na Platformie.  

14.3 Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, 
Wykonawca korzysta z zakładki „Załączniki”, a następnie z polecenia „Dodaj załącznik”. 
Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich 
identyfikację, np. „oferta”, „pełnomocnictwo” itd. 

14.4 Pliki stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą spełniać wymogi pkt 9.6 SWZ. 

14.5 Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować 
– załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie w 
zakładce „Załączniki” i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno 
dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. 

14.6 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca w zakładce „Załączniki” 
zaznacza plik oferty i korzysta z polecenia „Usuń”. W przypadku zmiany oferty (bez jej 
wycofania) zaleca się aby dodany plik był opatrzony nazwą „zmiana oferty”. Wykonawca 
po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

14.7 Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi w dniu 21.07.2022r. o godz. 10:30, 
zgodnie z art. 222 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego będą 
one widoczne i możliwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w postępowaniu. 

14.8 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14.9 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania któregokolwiek 
z wymogów określonych powyżej. 

14.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania – Platformie, informacje o: 

i. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 
wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

ii. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

14.11 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego - Platformy, która uniemożliwia 
otwarcie ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia 
ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania – Platformie.  

 

15. Kryteria oraz sposób oceny ofert 

15.1 Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu. 

15.2 Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 

15.2.1 cena brutto         waga - 60%, 

15.2.2 okres gwarancji                                                               waga - 20%, 

15.2.3 termin dostawy          waga - 20% 

15.3 Ocena ofert w kryterium cena brutto dokonywana będzie wg poniższego wzoru: 

 

C = (Cn : Cb)  x  60 punktów 

gdzie: 
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Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, 

Cb – cena brutto badanej oferty. 

 

15.4 Ocena ofert w kryterium okres gwarancji dokonywana będzie wg poniższego wzoru: 
 
G= (Gn : Gb) x 20 punktów 

gdzie  
G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi 
za wady” 

 Gn – okres gwarancji i rękojmi za wady w miesiącach ocenianej oferty 
 Gb – 60 miesięcy 
 
 Zamawiający ustala minimalny Okres gwarancji i rękojmi za wady na 24 miesiące 
oraz maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady na 60 miesięcy.  
Oznacza to, że Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się do 
udzielenia na przedmiot zamówienia minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi 
za wady. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż 24 miesiące 
to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli 
Wykonawca nie poda okresu gwarancji i rękojmi za wady, to Zamawiający uzna, że 
Wykonawca zobowiązał się do udzielenia minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady i 
przyjmie 24 miesiące do obliczeń w przedmiotowym kryterium. Jeżeli Wykonawca poda okres 
gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający do obliczeń w tym 
kryterium przyjmie wartość 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest podać długość 
gwarancji i rękojmi za wady w pełnych miesiącach.  
 
15.5 Sposób obliczania punktów w kryterium –Termin dostawy - 20%;  
W przedmiotowym kryterium oceniony będzie termin dostawy. Zamawiający ustala 
minimalny termin dostawy na 14 dni kalendarzowych oraz maksymalny termin dostawy 
na 45 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca poda 
termin dostawy krótszy niż 14 dni kalendarzowe lub dłuższy niż 45 dni kalendarzowe, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli Wykonawca nie 
poda terminu dostawy, to Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin 
dostawy tj. 45 dni kalendarzowe i taki termin przyjmie do obliczeń według wzoru, jak niżej:  
 
T = (Tn : Tb) x 20 punktów 
gdzie: 
T – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy” 
Tn – 45 dni kalendarzowe 
Tb – termin dostawy ocenianej oferty 
 
15.6  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych 

we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów, według 
schematu: O = C + G +T.  

15.7. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy 
czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze 
kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do 
drugiego miejsca po przecinku. 

15.8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
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złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych (art. 248 ust. 3 Pzp). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w przedmiotowym postępowaniu. 
 
17. Formalności konieczne do zawarcia umowy 

17.1 Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 
określonych we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 4 SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o dane wynikające ze złożonej oferty oraz o informacje przekazane przez 
wykonawcę. 

17.2 Wykonawca przed zawarciem umowy: 
a) poda wszelkie informacje niezbędne do uzupełnienia wzoru umowy zawartego  

w Załączniku nr 4 SWZ, 
b) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się   

o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy  
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 
kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych  
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

17.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

 

18. Umowa 

18.1  Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ 
dla Zadania nr 1 i załącznik nr 5 do SWZ dla Zadania nr 2. 

18.2 Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy oświadczeniem zawartym w treści 
Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze umowy nie podlegają 
zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy 
stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 

18.3 Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób i na 
warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 4 do SWZ. 

 

19. Środki ochrony prawnej 

19.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
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przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla 
wartości zamówienia nieprzekraczającej progu unijnego. 

19.2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: 
19.2.1 odwołanie, 
19.2.2 skarga do sądu. 

19.3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513-578 ustawy Pzp. 
19.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym 

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu 
regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp. 

 

20. Informacje poufne 
20.1 Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się 

wszystkie informacje, które Zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle 
z nimi związane (np. wyjaśnienia treści SWZ dotyczące informacji poufnych). 

20.2 W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje 
poufne lub informacje ściśle związane z informacjami poufnymi, w celu zachowania ich 
poufności, zostaną przekazane Wykonawcy w jeden z następujących wybranych przez 
Zamawiającego sposobów: 
20.2.1 osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez 

Zamawiającego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru, 
20.2.2 przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę, 
20.2.3 za pośrednictwem Platformy. 

20.3 Przekazanie informacji poufnych Zamawiający może uzależnić od dopełnienia przez 
Wykonawcę stosownych formalności (np. podpisanie przez należycie umocowanego 
przedstawiciela Wykonawcy zobowiązania do zachowania poufności). 

 

21. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) dalej: RODO – informuje się, iż: 
21.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Tarnowska 
Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Zachodnia 4, 
62-080 Tarnowo Podgórne („TP-KOM”). Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub 
jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie 
„Wykonawca” ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną. 

21.2 Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu. 

21.3 Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania,  
a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
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od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

21.4 Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
jego dotyczących: 

21.4.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że  
w przypadku, gdy wykonanie przez TP-KOM obowiązków, o których mowa  
w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TP-
KOM może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji: 
21.4.1.1 mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu, 

21.4.1.2 mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

21.4.2 prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

21.4.3 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 
21.4.4 prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie  

z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

21.4.5 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

21.5 Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z przepisów tej ustawy. 

21.6 Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

21.7 TP-KOM nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na 
podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TP-KOM z zakresu 
pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na 
piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie TP-KOM. 
 

22. Wykaz załączników: 

Integralną część SWZ stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 

ustawy Pzp oraz ustawy sankcyjnej oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
3) Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy dla Zadania nr 1 
5) Załącznik nr 5 - Wzór umowy dla Zadania nr 2 
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6) Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw 
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