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I. Zamawiający 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim  
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5,  
KRS: 0000157104, NIP 5380002863, REGON: 030087390 
 
Nr telefonu: +48 (83) 352 61 01, nr faxu: +48 (83) 352 61 01 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukradzyn.pl  
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.pukradzyn.pl  
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień 
Publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) 
 
 
III. Użyte określenia: 

1. „Zamawiający” – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 
5. „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 

opisany w punkcie IV SIWZ. 
6. „Oferent” – Wykonawca, który ubiega się o realizację Zamówienia i złoży ofertę na jego 

wykonanie. 
7. „Wykonawca” – Oferent, którego oferta została wybrana do realizacji. 

 
IV. Określenie przedmiotu zamówienia 

 
1. Podstawowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 
ciężarowego typu śmieciarka na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Podwozie: 
1) Zamawiająca dopuszcza wyłącznie podwozie marki VOLVO, SCANIA lub MAN, 
2) Podwozie fabrycznie nowe, produkcji nie starszej niż z rocznika 2020, 
3) Dopuszczalna masa całkowita min. 18 000 kg, 
4) Pojazd dwuosiowy – ogumienie tylnej osi bliźniacze (Zamawiający dopuszcza 

pojazd trzyosiowy) 
5) Silnik sześciocylindrowy o pojemności min. 6 l, 
6) Moc silnika min. 300 KM, 
7) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm, 
8) Norma emisji spalin EURO 6D 
9) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej/tylnych osi, 
10) Automatyczna skrzynia biegów, 
11) Przystawka dodatkowego odbioru mocy odsilnikowa, 
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12) Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy (VSC/ESP, ASR), 
13) Elektroniczny układ hamulcowy ABS, 
14) Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l z korkiem zamykanym na kluczyk, 
15) Zbiornik AdBlue zgodnie z wymogami technicznymi danego pojazdu dodatkowo 

zamykany na kluczyk, 
16) Akumulatory bezobsługowe, 
17) Zaczepy do holowania pojazdu z przodu, 
18) Hydrauliczne podnoszenie kabiny, 
19) Oś przednia kierowana na parabolicznym zawieszeniu piórowym, 
20) Oś tylna napędowa na zawieszeniu pneumatycznym (w przypadku pojazdu  

3 osiowego, ostatnia oś tylna winna być skrętna), 
21) Kabina trzymiejscowa:  
22) Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem  

i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, 
23) Fotele pasażerów wyposażone w pasy bezpieczeństwa, 
24) Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie, 
25) Elektryczna regulacja lusterek głównych, 
26) Elektrycznie otwierane szyby, 
27) Centralny zamek z pilotem, 
28) Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory, 
29) Światła ostrzegawcze LED na dachu kabiny, 
30) Lampy obrysowe z boku i z tyłu, 
31) Przednie światła przeciwmgielne, 
32) Klimatyzacja i ogrzewanie, 
33) Fabryczny immobilizer, 
34) Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, 
35) Komputer pokładowy w języku polskim, 
36) Fabryczny zestaw głośnomówiący do telefonu z bluetooth, 
37) Kamera cofania, 
38) Sygnały cofania, 
39) Gniazda zapalniczki 24 i 12V umieszczone w kabinie, 
40) Możliwość podpięcia zewnętrznego systemu GPS z podłączeniem do szyny CAN, 

przystawki mocy oraz wyposażenie zbiornika paliwa w sondą paliwową 
 

Nadwozie i związane z nim wyposażenie: 
1) Nadwozie fabrycznie nowe, kolor pomarańczowy, 
2) Zabudowa zgodna z aktualnymi wytycznymi określonymi w odnośnych przepisach i 

normach, 
3) Pojemność skrzynie ładunkowej 16 m3 , 
4) Podłoga skrzyni załadunkowej wykonana ze stali trudnościeralnej lub równoważna  

o grubości min. 4 mm. 
5) Minimalna ładowność 10 t, 
6) Automatyczny tryb ugniatania, 
7) Objętość kosza zsypowego min. 2 m3, 
8) Kosz zsypowy wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości min.8 mm, 
9) Pulpit sterowania załadunkiem, 
10) Wyłącznik bezpieczeństwa, 
11) Przycisk uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 
12) Mechanizm ugniatający: płyta nośna, płyta ściskająca, 
13) Stopień zagęszczenia odpadów: 1-5, 
14) Króciec odpływowy kosza zsypowego z zaworem odcinającym, 
15) Mechanizm załadowczy tylny, hydrauliczny, 
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16) Udźwig mechanizmu załadunkowego: min. 600 kg, 
17) Rodzaj obsługiwanych pojemników: 

a. 120l, 
b. 240l, 
c. 1100l, 

18) Proporcjonalne sterowanie mechanizmu załadunkowego, 
19) Wyposażenie w dwa podesty wraz z poręczami dla ładowaczy, 
20) System bezpieczeństwa aktywowany w przypadku zajęcia min. jednego z podestów 

ładowaczy, polegający na: 
a. uruchamianiu blokady cofania pojazdu, 
b. ograniczeniu prędkości pojazdu do maks. 30 km /h 
c. przekazywaniu informacji o zajęciu podestów bezpośrednio na stanowisku 

kierowcy pojazdu (kontrolka ostrzegawcza), 
21) Możliwość wyposażenia w system ważenia odbieranych odpadów, czytnik kodów 

kreskowych oraz czytnik RFID, 
22) Przekrój skrzyni ładunkowej prostokątny, skrzynia wzmocniona zewnętrznymi 

profilami stalowymi, 
23) Światła ostrzegawcze LED na nadwoziu, 

 
3. Dokumenty wymagane przy odbiorze pojazdu: 

1) Komplet dokumentów pojazdu w tym dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie 
rejestracji pojazdu w Polsce, 

2) Instrukcje obsługi dla podwozia, nadwozia i komponentów w języku polskim, 
3) Książki gwarancyjne dla podwozia i nadwozia, 
4) Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim; 
5) Dokumenty potwierdzające spełnienie normy zużycia energii, emisji dwutlenku 

węgla, emisji zanieczyszczeń. 
 

4. Wymagania Zamawiającego: 
1) Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarancji producenta dla podwozia  

i nadwozia w okresie minimum 24 miesięcy od daty odbioru protokolarnego 
przedmiotu zamówienia, 

3) Dostarczony samochód jest fabrycznie nowy oraz jest wolny od wad i obciążeń na 
rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań bądź 
przedmiotem zastawu, 

4) W okresie gwarancji czas reakcji serwisu Wykonawcy będzie wynosił maksymalnie 
72 godzin od chwili zgłoszenia awarii tzn. rozpoczęcie naprawy. Serwis musi być 
dyspozycyjny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 20:00.  

5) Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie 
gwarancji, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych  
(za wyjątkiem płynów eksploatacyjnych) oraz robociznę realizowane będą na koszt 
Wykonawcy, 

6) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeszkoli 3 osoby w zakresie obsługi 
i eksploatacji pojazdu w dniu jego dostawy, 

7) Pojazd i wszelkie elementy wchodzące w skład nadwozia powinny być w pełni 
sprawne technicznie i gotowe do pracy, 

8) Stan techniczny samochodu może zostać oceniony przez rzeczoznawcę powołanego 
na zlecenie i koszt Zamawiającego, 

9) Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki 
techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej 
ustawy, a także wymagania stawiane pojazdom specjalnym – śmieciarkom; 

10) Samochód musi posiadać homologację, wystawioną zgodnie z ww. ustawą Prawo  
o ruchu drogowym, 

11) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przedmiotu zamówienia i jego dostawy 
leżą po stronie Wykonawcy. 

12) Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu musi być: 
(a) Dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 
(b) Gotowy do zarejestrowania, 
a ponadto musi posiadać parametry techniczne o specyfikacji nie gorszej niż 
wskazane w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. 

 
V. Termin realizacji zamówienia 
Termin dostawy samochodu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
VI. Instrukcja dla Oferentów 
VI.1 Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci działający samodzielnie, w konsorcjach lub 
grupach kapitałowych z uwzględnieniem zastrzeżeń wynikających z odrębnych przepisów 
lub niniejszego SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu określone w przepisach art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie przepisów w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy. 

3. Zamawiający przewiduje podstawę wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,  
tj. wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, Jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 
zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–
20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego 
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1) Zamawiający nie określa spełnienia warunku w zakresie posiadania kompetencji lub 

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

2) Zamawiający nie określa spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, 
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3) Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej 

 
VI.2 Opis przygotowania oferty 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim pismem 
komputerowym lub maszynowym lub inną trwałą techniką, zgodnie z wzorami formularzy, 
gdy takie są dołączone do niniejszej Specyfikacji. Dopuszcza się przygotowanie oferty bez 
korzystania z udostępnionych formularzy, pod warunkiem że przedłożone dokumenty 
zawierać będą wszystkie informacje zawarte w formularzu. 

2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, ilość stron wpisana 
do formularza oferty, przy czym numerowania nie wymagają strony nie zawierające 
żadnych treści. Zaleca się trwałe spięcie całej oferty wraz z załącznikami. 

3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych  
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Oferenta wg. obowiązujących przepisów. 

4. W przypadku dokumentów w języku obcym wymagane jest dostarczenie tłumaczenia  
na język polski. Odpowiedzialność za prawidłowość tłumaczenia i wypływające z tego 
konsekwencje leży po stronie Oferenta. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli  
w imieniu Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednich 
rejestrach lub pełnomocników upoważnionych do występowania w jego imieniu. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile takie 
pełnomocnictwo nie wynika z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo do występowania 
w imieniu Oferenta może być doręczone w dniu otwarcia ofert. 

6. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum oferta winna być podpisana przez 
uprawnione osoby wskazane w oświadczeniu członków konsorcjum. 

7. Oferenci występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania. Powyższy dokument powinien być podpisany przez wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać 
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument 
pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja kierowana 
będzie wyłącznie do pełnomocnika. 

8. Wszystkie poprawki lub wpisy w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę. 

9. Cena oferty musi być podana liczbowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (wzór 
formularza ofertowego określa sposób tego zapisu – Załącznik nr 1 do SIWZ). 

10. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną liczbowo i słownie, ważna będzie cena 
wyrażona słownie. 

11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Oferent. 
12. Każdy Oferent może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę. 
13. W przypadku składania oferty przez konsorcjum członkowie konsorcjum nie mogą 

występować jako członek innego konsorcjum, grupy kapitałowej uczestniczącej  
w postępowaniu lub też składać oferty samodzielnie. 

14. W przypadku składania oferty przez grupę kapitałową członkowie tej grupy mogą złożyć 
ofertę samodzielnie o ile wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. 
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15. W przypadku złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie złożone oferty 
podlegają odrzuceniu. 

16. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 13 lub nie możności wykazania spełnienia 
warunku opisanego w pkt 14, traktuje się, że Oferent złożył więcej niż jedną ofertę i oferty 
wszystkich konsorcjów jak też indywidualne, złożone przez uczestnika konsorcjum lub 
członka grupy kapitałowej odrzuca się; 

17. Oferent w treści oferty może zastrzec, które zamieszczone w niej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i nie podlegają udostępnieniu innym uczestnikom postępowania przetargowego. 
 

VI.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Oferenci 
1. Dokumenty składane wraz z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  

do SIWZ przez wszystkich Oferentów: 
1) W celu wykazania, że w stosunku do Oferenta brak jest podstaw do wykluczenia  

oraz, że spełnione zostały wszystkie warunki udziału w postępowaniu, do oferty 
należy załączyć Oświadczenia wstępne, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

2) W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Oświadczenia z ppkt.1) powinien złożyć każdy z Oferentów oddzielnie.  

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów obligatoryjnie 
zamieszcza stosowną informację w przeznaczonej do tego części oświadczenia. 
Informacja ta wskazuje na brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. 

4) Wykonawca dołącza zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku gdy polega 
się na zasobach lub sytuacjach takiego podmiotu.   

2. Dokumenty które należy złożyć w wyznaczonym terminie po otwarciu ofert: 
1) Oferent, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej stosownych 

informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Oferent 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Oferentem nie prowadzą  
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) W terminie 5 dni od dnia wezwania – wydruk z właściwego rejestru lub  
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

3) Zamawiający wezwie Wykonawcę który polega na zdolnościach i sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w wyznaczonym przez 
siebie nie krótszym niż 5 dni terminie, do złożenia dokumentów potwierdzających, 
że podmiot trzeci: 
(a) Nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
(b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Dokumenty które Zamawiający może żądać w procesie badania ofert jak i po  
wyborze oferty: 

1) jeżeli wybrana oferta dotyczyła Wykonawców, którzy o udzielenie zamówienia 
ubiegali się wspólnie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
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budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 5 dni 
od dnia otrzymania wezwania, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3) jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wezwania, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4) Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie,  
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 Ustawy. 

 
VI.4 Wadium 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 
 
VI.5 Termin związania ofertą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert 
 
VI.6 Tryb udzielania wyjaśnień 

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania Oferentów muszą być formułowane na piśmie  
na adres Zamawiającego lub przesyłane faxem do Zamawiającego na nr (83) 352 61 01 lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca  
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym 
poczty elektronicznej: przetargi@pukradzyn.pl 

2. Zamawiający zaleca, aby w temacie/tytule korespondencji posługiwać się znakiem 
postępowania ZPW.10.2020 

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Oferentom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia lub złożyli zapytania, faxem, pocztą 
elektroniczną lub w przypadku braku wskazanego numeru faxu lub e-maila pisemnie oraz 
umieści odpowiedź na stronach internetowych wskazanych do publikacji SIWZ.  

4. Oświadczenia i inne pisma Oferentów przesłane faxem lub pocztą elektroniczną zostaną 
uznane jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu  
i zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez przekazującego  

5. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 
1) Mariusz Frączek   - tel. 83 352-61-10. 

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 
 

VI.7 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
1. W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wymaga by Oferent zamieścił 

ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana 
następująco „PRZETARG – Zakup i dostawa samochodu ciężarowego typu śmieciarka 
na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim” 
oraz „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 31 grudnia 2020 r. godzina 
10.15”.  

2. Koperta będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można ją było odesłać bez otwierania  
w przypadku złożenia oferty po terminie. 

3. W przypadku składania ofert przez konsorcjum na kopercie umieszcza się jedynie adres 
lidera konsorcjum. 

4. Koperta uszkodzona w drodze, co będzie potwierdzone przez doręczyciela, traktowana 
będzie jako nie naruszona. 
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5. Zaistnienie sytuacji opisanej w pkt 4 nie może być podstawą kwestionowania 
przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji  
 

VI.8 Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski w sekretariacie (piętro I) do dnia  
31 grudnia 2020 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez 
otwierania.  

VI.9 Termin i miejsce otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski dnia 31 grudnia 2020 r. o godzinie 10:15. 
 
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego 
oferta jest otwierana oraz ceną ofertową za realizację zamówienia. Następnie odbędzie się ocena 
ofert. 
 

Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 
zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia zgodnie ze projektem umowy- załącznik  
nr 4 do SIWZ 
 
VII.1 Kryteria i sposób oceny oferty 
Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie spełnienia wymogów 
formalnych a następnie przystąpi do oceny poszczególnych ofert. 
 
Oferty rozpatrywane będą oddzielnie. 
Nr Nazwa kryterium (K) Waga (W) Ocena (O) 

1. Cena brutto wykonania zamówienia 60 Cena oferty najtańszej / cena oferty ocenianej 

2. 
Deklarowany okres gwarancji 
podwozia. 

10 

- 24 miesiące   - 0 pkt 
- 36 miesięcy  - 2 pkt 
- 48 miesięcy  - 6 pkt 
- 60 miesięcy  - 10 pkt 

3. 
Deklarowany okres gwarancji 
nadwozia  

10 

- 24 miesiące   - 0 pkt 
- 36 miesięcy  - 2 pkt 
- 48 miesięcy  - 6 pkt 
- 60 miesięcy  - 10 pkt 

4. 
Czas reakcji serwisowej 
(wskazana w godzinach) 

10 Najniższa wartość wskazana w ofertach / 
wartość wskazana w ofercie ocenianej 

5. Dodatkowe opcje oraz wyposażenie 10 
System ważenia  - 5 pkt 
Serwis całodobowy - 2 pkt 
Dodatkowy kpl. opon - 3 pkt 
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Obliczenie punktów: 
 

1. Kryterium 1 (K1) Cena brutto wykonania zamówienia 
 

K1 = W1 * O1 
 

O1 – ocena oferty (cena oferty najtańszej / cena oferty ocenianej) 
W1 – waga kryterium 1 

 
2. Kryterium 2 (K2) Deklarowany okres gwarancji podwozia 
 

W zależności od zadeklarowanego okresu przedłużenia gwarancji, zgodnie z poniższym: 
 
- 24 miesiące   - 0 pkt 
- 36 miesięcy  - 2 pkt 
- 48 miesięcy  - 6 pkt 
- 60 miesięcy  - 10 pkt 
 

3. Kryterium 3 (K3) Deklarowany okres gwarancji nadwozia 

 
W zależności od zadeklarowanego okresu przedłużenia gwarancji, zgodnie z poniższym: 
 
- 24 miesiące   - 0 pkt 
- 36 miesięcy  - 2 pkt 
- 48 miesięcy  - 6 pkt 
- 60 miesięcy  - 10 pkt 

 
4. Kryterium 4 (K4) Czas reakcji serwisowej 
 

K5 = W5 * O5 
 

O5 – ocena kryterium 5 (najniższa wartość wskazana w ofertach / wartość wskazana w ofercie ocenianej) 
W5 – waga kryterium 5 
 

 

5. Kryterium 5 (K5) Dodatkowe opcje oraz wyposażenie: 
 

W zależności od zadeklarowanego opcji lub wyposażenia. Punkty sumuje się w przypadku 
zaznaczenia kilku opcji. 

 
 
Suma punktacji: 
 

P = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 
 

P – liczba punktów ogółem przypadających na daną ofertę. 
 

 
 



ZPW.10.2020 

 11

1. W procedurze badania ofert Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp – 
co oznacza, że w pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena ofert, a następnie 
Zamawiający zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą  
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ oraz po zbadaniu czy nie zachodzą 
przesłanki do wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania. 

3. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.pukradzyn.pl. 
Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 
Oferenci. 

4. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 
umowy. 

 
VI.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia. 
 
VI.4 Kary umowne 
Zamawiający przewiduje kary umowne zgodnie z treścią projektu umowy, stanowiącej  
załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
VI.5 Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Oferenta  
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 
VII. Środki ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Oferentowi, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z zasadami  
i przepisami określonymi w ustawie. 

2. Oferent 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 

3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w Ustawie dla tej czynności. 

4. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 
ust. 2 Ustawy. 

 
 
VIII. Możliwe zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru oraz warunki tych zmian. 
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 
144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy. 
 
IX. Wymagania dotyczące podwykonawców 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Oferenta w ofercie tej części zamówienia, której   
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, (jeżeli dotyczy) z podaniem nazwy 
/firmy/ proponowanego podwykonawcy.  
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2. W przypadku, gdy Oferent nie powierza wykonania żadnej części zamówienia 
podwykonawcom, należy zamieścić informacje „nie dotyczy” w formularzu ofertowy 

3. W przypadku powierzenia części zadań podwykonawcom nie mogą oni występować jako 
podwykonawca innego Oferenta uczestniczącego w postępowaniu lub też składać oferty 
samodzielnie. 

4. Zlecenie części zadań podwykonawcom musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi  
w Ustawie w szczególności art. 36a. 
 

X. Informacje na temat ochrony danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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, zwane dalej „RODO”), informuję, że: 
 

1. administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski; 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania ZPW.10.2020 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa samochodu 
ciężarowego typu śmieciarka na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Radzyniu Podlaskim”; 

3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej 
„ustawa Pzp”; 

4. 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; 

5. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego;  

6. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7. posiada Pani/Pan:  

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
3) 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;  

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

8. nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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. 
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Załączniki:  
 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego, 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy, 


