
 

 

 
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zakład 

Utrzymania Miasta Sp. z o.o., zarejestrowaną pod numerem 0000166504 w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, posiadającym numery: NIP 836 15 55 545, dalej zwany „Zamawiającym” na 

podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 r. ze zm., dalej ,,PZP, pzp, ustawa Pzp”) na dostawę soli drogowej DR z 

antyzbrylaczem.  

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

07.10.2021 r.  

Treść SWZ zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Utrzymania Miasta w 

zakładce PRZETARGI oraz na portalu miniportal. 

 
 

 
Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 

10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r., początek o 

godzinie 11:00 Numer referencyjny: ZP/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skierniewice, dnia 07.10.2021 r. 



 

 

 
Zamawiający: Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o., zarejestrowana pod numerem 

0000166504  w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadająca numery: NIP 836 15 55 545. 

  
tel. 46 833 30 08 e-mail: p.moskwa@zum-skierniewice.pl  

 

Kontakt w sprawie postępowania: Piotr Moskwa 664 331 064   

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 Pzp).   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: soli drogowej DR z antyzbrylaczem w 

ilości 700 ton.  

2. Szacunkowa ilość zamawianej soli ma charakter jedynie orientacyjny i nie 

stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu soli w podanej 

ilości.  

Minimalny zakres zrealizowanego zamówienia wyniesie 600 ton.  

3. Sól drogowa powinna zawierać minimum 96% chlorku sodu granulacji 0,10—6,0 

mm z czego powyżej 0,20 mm winno być 50%. 

4. Przedmiot zamówienia musi posiadać atest PZH zgodny z PN-86/C-84081/2 i 

pozytywną opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego 

Zakładu Higieny. 

 

 
PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:  

 

Wraz z ofertą Wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim: 

1. atest PZH zgodny z PN; 

2. opinię techniczną IBDiM; 

3. świadectwo kontroli jakości do dostawy. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem, że nie dokona wezwania, jeżeli 

przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 

dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

  
PRAWO OPCJI 

Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje prawo opcji.  

Przedmiotem prawa opcji jest zakup dodatkowej ilości soli, jednak nie więcej niż 20% 

zamówienia podstawowego.   

 

WARUNKI SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI:  

a) Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji 

faktycznymi potrzebami.  

b) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego 

udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. 

Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest 

wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. 

c) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na 

cały zakres zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach, poprzez złożenie 

oświadczenia przez Zamawiającego.  

d) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji 

nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 

e) Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na 

podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. 

 

 



 

 

 

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Kod CPV 34927100-2 – sól drogowa   
 

Pozostałe szczegóły w istotnych postanowieniach umowy.  
Wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ zawiera postanowienia regulujące stosunki 

pomiędzy Zamawiającym a dostawcą. Zmiany umowy dopuszczalne są na podstawie 

postanowień art. 445 ust. 1 Pzp.   

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, 

wg uzgodnionego przez strony harmonogramu dostaw. 

   
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W 

IV. ART. 108 ust. 1 PZP ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE): 
        
1. Warunki udziału w postępowaniu: nie stawia się.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

pzp, Wykonawcę:  
2. 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) pracy małoletnich cudzoziemców, 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; 

2.2. 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 1.1;  
2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
2.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się ̨ o zamówienia publiczne;  
2.5. 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 lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą,̨ 

że przygotowali te oferty lub wnioski  
niezależnie od siebie;  
2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, 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 niż̇ przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
3. Podmiotowe środki dowodowe: nie ustala się takich. Wystarczające będzie złożenie 

oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na druku formularza oferty.  
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.   
                      V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE  

VI. WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
 
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  
2. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć wraz z ofertą:  

a) Formularz ofertowy z kalkulacją ceny oferty oraz oświadczenie Wykonawcy o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się 

o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców. Uwaga, aby ułatwić Wykonawcom składanie ofert 

elektronicznie Zamawiający ograniczył ilość plików do jednego. 

b) W celu potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej wykonawcę, Zamawiający 

wymaga złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

Zamawiający nie wymaga złożenia, jeżeli wykonawca poda w ofercie dane do 

bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych z której Zamawiający może dokumenty 

pozyskać samodzielnie.  

c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 

składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

  
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 

kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  



 

 

 
Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.). 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy.  
6. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.  
7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.  
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ  
9. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:  
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym 

imieniu;  
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy składa pełnomocnik Wykonawców 

w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;  
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione 

do reprezentowania tych Wykonawców.  
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 

konsorcjum, zawierającą, co najmniej:  
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia.   
  

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO   
VI.  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

   
   

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do formularzy: 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 miniPortalu 

oraz Regulaminie ePUAP.  
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  
5. 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.  
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając 

wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na 

miniPortalu.   

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 



 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  
Wykonawca jest zatem związany ofertą do dnia 21.11.2021 r.   

 

 

 

 

1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej  
„wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania.  

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 

r. poz. 346, 568, 695 i 1517). Zamawiający zaleca formaty plików.doc, .docx, .pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.   
2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z odpowiednim oznaczeniem 

pliku np. „tajemnica przedsiębiorstwa”.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 

opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  
4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania.  
6. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email p.moskwa@zum-skierniewice.pl.  
7. Wszystkie dokumenty w postępowaniu, w szczególności te o które zamawiający będzie 

wzywał do uzupełnienia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji na ePUAP jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6 adres email.   
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń określony jest 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.    
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

  
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Skierniewicach w dniu 22.10.2021 r. o 

godz. 11.00. Otwarcie ofert jest niepubliczne.  

2. Przed otwarciem ofert, na stronie internetowej postępowania Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert.   

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY: 
 
1. Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich 

cyfrowo i słownie. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 

Rzeczypospolitej Polskiej (PLN) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena winna być podana za 1 tonę soli wraz z kosztami transportu do siedziby 

Zamawiającego oraz przeliczona na szacowaną ilość ton. 

VIII. 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

 ORAZ SPOSÓB KOMUNIKIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 



 

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia. 
   

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZamawiająCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY,WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT: 
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: cena oferty brutto: 100% 

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:  
Cn 

C = --------- x 100 

Cob 

 

Gdzie: 

Cn – najniższa oferowana cena  
Cob – cena oferty badanej 

   
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  

XXII. WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 
 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.  
577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  
2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. ̨  
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 

złożonej oferty.  
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́ 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić ́ postepowanie.    
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XIV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  
XVI. OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 

UMOWĘ  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH: 

 

Warunki umowy, możliwość i warunki jej zmiany zawarte są we wzorze umowy, który 

stanowi załącznik nr 2 do SWZ.  
 

XV. 

  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY    
   

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:     
     

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł ́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającegǫ przepisów pzp.  
2. Odwołanie przysługuje na: 



 

 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający̨ był obowiązany na podstawie ustawy.  
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sadu. ̨ Skargę ̨ wnosi się ̨ do Sadų Okręgowegǫ w 

Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp.   
XVI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje:  
1) Składania ofert częściowych,  
2) Składania ofert wariantowych, 

3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

4) Aukcji i licytacji elektronicznej.  
5) Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94.  
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8.  
4. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.  
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 261.  
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań.  
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
8. KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utrzymania Miasta.  

Kontakt do Inspektora Ochrony danych: iod.zum-skierniewice@grupaformat.pl  ▪ K 
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;  
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
g) posiada Pani/Pan:  
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  



 

 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania



 

 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  
h) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 
 

 

Załączniki do SWZ.  
1. załącznik nr 1 – formularz oferty (zawierający: formularz cenowy oraz oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania).  
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



 

 

 

Załącznik nr 1 wzór  
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

dla 

 

Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o. 

ul. Sobieskiego 75a 

96 – 100 Skierniewice 

 

 

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

a) nazwa Wykonawcy .................................................................................................... 

b) kod, miejscowość ...................................................................................................... 

c) REGON................................ NIP .................................................................................. 

d) e-mail: ..................................................... 

e) tel. ............................................................  

f) osoba do kontaktu 

Imię i Nazwisko …………………..…….……….. e-mail: ……………..………………………… 

tel. ............................................................  

ja/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ......………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie - 

 podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu nr ZP/04/2021 na dostawę soli drogowej DR z 

antyzbrylaczem: 



 

 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę …………………………... zł brutto. 

(słownie zł: …………..................................................................................................………...). 

W cenie oferty uwzględniony jest podatek VAT …….%  

 

Lp. Przedmiot 
Ilość 

[tony] 

Wartość  

brutto jednej 

tony 

[zł] 

Wartość brutto 

za całość 

dostawy 

[zł] 

(kol. 3 x kol.4) 

1 2 3 4 5 

2 Sól drogowa 700   

 

 

3. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie określonego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) lub wyczerpania wartości umowy. 

4. Akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

warunkami i zasadami postępowania oraz że uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 

7. Oświadczamy, że występując wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiamy 

następującego pełnomocnika 

............................................................................................................................................................. 

do : ………………………………………………………………………................................................... 

(tylko jeśli dotyczy - podać zakres pełnomocnictwa) 

8. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SWZ projekt umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejsza ofertą i na 

warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: 

.....……………………………………………………………………………….………………….. . 

(wpisać pełną nazwę i dokładny adres) 

10. Oświadczamy, że podwykonawcom (proszę wskazać firmę/nazwę podwykonawcy) 

zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia: 

Podwykonawca/podwykonawcy:........................................................................................ 

Część zamówienia: ..………………………………………………………………………………. . 

 

11. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów: 

…..…………………………………………………………………………………………………..., 

(tylko jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

niniejsza oferta oraz jej wszystkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

12. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ............................................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................................... 

3) ............................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................... 

5) ............................................................................................................................................... 

6) ............................................................................................................................................... 

 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 



 

 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. * 

 

Dane do bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych z której Zamawiający może 

samodzielnie pozyskać dokumenty rejestrowe wykonawcy (KRS. CEiDG)…………………….. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI  
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019 r. ze zm.) 

 

____Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy PZP*.  
 

 

____Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. ……….… ustawy PZP /podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia  
spośród wymienionych w art. 108 ust. 1pkt. 1, 2 i 5 ustawy PZP, Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze*. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

 

 

*Zaznaczyć właściwe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


