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1. Nazwa i adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postępowania
Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,
Adres: ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów,
Nr tel.: 62 78 36 062,
Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@pzdwieruszow.pl,
Adres strony internetowej prowadzonego
wieruszowski.pl/bipkod/30231824

postępowania:

http://bip-pzd.powiat-

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia
2.1. Dokumenty zamówienia (za wyjątkiem składania ofert) bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
udostępniane
będą
na
stronie
internetowej
http://bip-pzd.powiatwieruszowski.pl/bipkod/30231824
2.2.
Adres
platformy
na
https://miniportal.uzp.gov.pl,

której

zamawiający

prowadzi

postępowanie:

2.3. Identyfikator postępowania (mini portal): 9a0b1cd4-da50-49e8-b055-b0de7d42734a
W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać
w/w 32 znakowym Identyfikatorem z miniportalu.
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu
ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie
będzie możliwości na jej odszyfrowanie.
2.4. Nr ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00293916/01.
2.5. Numer referencyjny: ZD.ZP.3211/3/2022/UL
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe
oznaczenie postępowania (numer referencyjny).
3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”.
3.2. Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego określonego w art. 3 ustawy.

2

3.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do
ustawy.
4. Informacje, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
5. Opis przedmiotu zamówienia
5.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego „Zakup sprzętu mechanicznego do
właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych”.
5.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego: ciągnika
rolniczego oraz kosiarki z ramieniem hydraulicznym.
5.3. Wymagania dotyczące ciągnika rolniczego:
1) ciągnik musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany 2022 roku, gotowy do użytku,
2) ciągnik musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po
drogach publicznych,
3) okres gwarancji minimum 12 miesięcy,
4) masa całkowita ciągnika min. 6.500,0 kg, długość całkowita ciągnika min. 4.100,0 mm,
szerokość ciągnika min. 1.800,0 mm, rozstaw osi min. 2.200,0 mm,
5) ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny czterocylindrowy turbodoładowany
o mocy znamionowej od 120 KM do 130 KM,
6) przedni TUZ – udźwig min. 1.500,0 kg,
7) tylni TUZ – udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego,
8) norma emisji spalin - Stage V,
9) układ przeniesienia napędu: ciągnik wyposażony w pełni zsynchronizowaną mechaniczną
skrzynią biegów z rewersem elektrohydraulicznym wraz z możliwością wysprzęglania, ilość
biegów (do przodu/do tyłu) minimum 12/12, regulacja agresywności ruszania przód/tył,
prędkość maksymalna min. 40 km/h. Sprzęgło: wielotarczowe mokre z niezależnym
sterowaniem sprzęgła WOM. Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
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10) most napędowy tylny: z blokadą mechanizmu różnicowego, most napędowy przedni:
ze zwolnicami planetarnymi (opcjonalnie z blokadą mechaniczną),
11) wał odbioru mocy (WOM) Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM)
niezależny z mechanicznym lub elektrohydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM
zapewniający obroty 540/1000 na minutę,
12) hydraulika: ciągnik wyposażony w układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem
z regulacją: siłową, pozycyjną, szybkości opuszczania. Rozdzielacz hydrauliki min.
trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy). Wydatek pompy min. 56 l/min. Instalacja pneumatyczna
hamulców przyczep jedno i dwu – obwodowa,
13) Sterowanie: Układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem hydraulicznym.
Układ hamulcowy: hamulce robocze tarczowe lub wielotarczowe mokre, sterowane
hydraulicznie na 4 koła, hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie,
14) Kabina: Kabina sześciosłupkowa przeszklona wyposażona w: uchylne okna boczne;
komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem amortyzowanym z regulacją; siedzenie pasażera
z homologacją i pasami bezpieczeństwa; ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja; radio;
wycieraczki ze spryskiwaczami na przedniej i tylnej szybie kabiny; regulowane lusterka;
urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny; dodatkowe światła robocze w dachu
kabiny,
15) Koła, opony zaczepy. Ciągnik wyposażony w: koła przednie (regulowane) o minimalnej
wielkości: 13,6 R24; koła tylne (regulowane) o minimalnej wielkości: 16,9 R34, zaczep
transportowy automatyczny regulowany wysokościowo, zaczep dolny typu belka,
16) Ciągnik wyposażony w: zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów; sprężarka
pneumatyczna.
17) Dokumentacja ciągnika w języku polskim:
1) DTR z instrukcją obsługi,
2) homologacja /dopuszczenie ciągnika do ruchu,
3) książka serwisowa,
4) dokumenty gwarancyjne.
18) Okres gwarancji min 12 m-cy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru.
5.4. Wymagania dotyczące kosiarki z ramieniem hydraulicznym
1) kosiarka i ramię hydrauliczne fabrycznie nowe,
2) ramię hydrauliczne z płytą montażową o wymiarach 31x43 cm, montowane na 4 śruby,
3) zasięg pracy od 6,2 do 7,7 m
4) szerokość głowicy koszącej min. 1 m,
5) hydrauliczny napęd i sterowanie,
6) sterowanie za pomocą joysticka,
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7) wymagana kompatybilność z głowicami roboczymi firmy FERRI, którymi dysponuje
zamawiający,
8) Gwarancja min. 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru
5.5. Gwarancja
1) Bezpłatny serwis gwarancyjny w trakcie trwania gwarancji (min. 12 m-cy max 36 m-cy).
Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) .
2) Mobilny serwis gwarancyjny oraz posiadanie autoryzowanego przez producenta danej
marki ciągnika stacjonarnego punktu serwisowego w odległości do 100 km od siedziby
Zamawiającego tj. od miejscowości Wieruszów, woj. Łódzkie.
3) Czas reakcji serwisu do 3 dni od zgłoszenia (przyjazd na miejsce lokalizacji ciągnika).
5.6. Bezpłatny transport ciągnika wraz z kosiarką i ramieniem hydraulicznym o siedziby
Zamawiającego.
5.8. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat
od daty odbioru.
5.9. Razem z dostarczonym ciągnikiem Wykonawca dostarczy komplet dokumentów
niezbędnych do jego zarejestrowania, instrukcję obsługi oraz gwarancję zgodną ze złożoną
ofertą. Jeżeli w czasie rejestracji okaże się, że brakuje określonego dokumentu/dokumentów
lub dostarczony dokument/dokumenty jest wadliwy, to Wykonawca w terminie 3 dni od
daty otrzymania wezwania do uzupełnienia, dostarczy Zamawiającemu właściwy
dokument/dokumenty, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust.1 pkt
b).
5.10. Dodatkowo Wykonawca dostarczy: instrukcje obsługi wraz z katalogami części
zamiennych oraz karty gwarancyjne na pozostałe urządzenia stanowiące przedmiot dostawy
zgodne ze złożoną ofertą pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust.1 pkt
b).
5.11. Strony ustalają, że w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres
przekraczający standardową gwarancję jakości producenta, jej zakres będzie identyczny jak
zakres gwarancji jakości producenta.
5.12. Jeżeli gwarancja udzielona przez producenta obejmuje dłuższy okres lub szerszy zakres
niż gwarancja Wykonawcy udzielona Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się przenieść
na Zamawiającego dalej idące uprawnienia.
5.13. Szkolenie operatorów ciągnika w miejscu siedziby Zamawiającego.
5.14. Kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki, 16310000-1 – Kosiarki
5.15. Jeżeli Specyfikacja Warunków Zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 99 ust.1 pkt 5 „ustawy”, dopuszcza oferowanie
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materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe,
jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały
spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące
od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe”
zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W
takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających
te materiały lub urządzenia.
6. Opis części zamówienia
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to
uzasadnione specyfiką realizacji przedmiotowych dostaw. Podział zamówienia na części
spowodowałby nadmierne trudności oraz ryzyko nienależytego wykonania przedmiotowego
zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych dostawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia.
7. Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot umowy winien zostać zrealizowany w terminie do 50 dni od dnia podpisania
umowy.
8. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.
131 ust. 2
Nie dotyczy.
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy
Nie dotyczy.
10. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
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11. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art.
54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 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;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
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oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
12. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy pzp
12.1. Dodatkowo z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, zamawiający
wykluczy wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 ustawy tj.:
„4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
12.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) 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;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
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a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
12.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w pkt 12.2., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w pkt 12.2., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy
wykonawcę.
12.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w
pkt 12.2., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa
w pkt 12.2., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy
wykonawcę.
12.A. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r.
poz. 835
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 835 w celu przeciwdziałania
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r.,
wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się
poniższe sankcje polegające na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
mianowicie:
12.A.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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
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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;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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.
12. A.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 12.A.1.
12.A.3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 12.A.1., zamawiający
odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
13. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
13.1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza do składanej oferty
aktualne na dzień składania oferty oświadczenia na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia - sporządzone na zał. nr 2 do SWZ.
13.2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, jakich wymagał złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest
w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
13.3. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzone
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego - sporządzone na zał. nr 3 do SWZ,
3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - sporządzone na zał. nr 4 do SWZ,
13.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na
etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień ich złożenia.
10

13.5. Jeżeli 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.
13.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
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
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
13.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
14. Dysponowanie zasobami innego podmiotu
Nie dotyczy.
15. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty.
15.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Partnerów.
15.5. Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania (sporządzone na zał. nr 2 do SWZ), oraz na wezwanie zamawiającego złoży
odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. 13.3. SWZ.
15.6. Dokumenty wymienione w punkcie 13.3. niniejszej SWZ powinny dotyczyć łącznie
wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez
Pełnomocnika.
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15.7. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
16. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia
16.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
16.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.
16.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ) części
zamówienia, której zamierza powierzyć podwykonawcy oraz jeżeli to możliwe wskazania
nazw (firm) podwykonawców.
16.4. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z podwykonawcy oraz wprowadzenie
podwykonawcy niezadeklarowanego w ofercie w trakcie realizacji zamówienia za zgodą
zamawiającego. Zmiana lub rezygnacja może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez
wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu
realizacji prac.
17. Termin związania ofertą
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 15.09.2022r.
17.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą określonego w SWZ, 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.
17.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 17.2., wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
17.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt 17.2., następuje wraz z przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
18. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
18.1. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
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https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
dostępnego
pod
adresem:
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 następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
(dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza 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) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w treści niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
18.2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje
je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Do oferty należy dołączyć wskazane w SWZ oświadczenia, pełnomocnictwa i inne
wymagane dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
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7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać lub zmienić ofertę
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania i zmiany
oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portalu.
10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
18.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych
w pkt. 18.2.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
lub numerem postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: ulipinska@pzdwieruszow.pl, sekretariat@pzdwieruszow.pl,
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji”
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 2 adresy email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
19. Informacje o sposobie komunikowania się z zamawiającego z wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej
z sytuacji określonych w art. 56 ust 1, art. 66, art. 69 ustawy
Cała komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający
nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
20. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami
20.1. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami
jest Urszula Lipińska – Główny Specjalista Zespołu Zamówień Publicznych, Decyzji
Administracyjnych i Ewidencji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,
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ul. Waryńskiego 14, 98-400
sekretariat@pzdwieruszow.pl.

Wieruszów,

e-mail:

ulipinska@pzdwieruszow.pl,

20.2. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania formy
pisemnej.
21. Opis sposobu przygotowania oferty oraz jej zawartość
21.1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu zgodnie z załączonym
wzorem oraz powinna zawierać wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których
mowa w punkcie 21.3 niniejszej SWZ.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
21.2. Forma i postać oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów:
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .pdf, .doc, .docx,
.rtf, .odt, w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez
osoby wymienione w aktualnym dokumencie rejestrowym wykonawcy lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy lub przez osoby umocowane
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
2) W celu potwierdzenia, ze osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub
właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415), składa się w formie
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452).
4) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3
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ustawy (zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”), przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2020r., poz. 346 ze zm.).
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4 powyżej,
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w pkt 18 SWZ.
6) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Dokumenty wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca
8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
9) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9 powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
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podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
2) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 9 powyżej, może dokonać również notariusz.
12) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 9 powyżej, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego
dostępu do oryginału.
Dokumenty nie wystawione przez upoważnione podmioty, pełnomocnictwo
13) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.
15) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 14 powyżej, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia;
3) pełnomocnictwa - mocodawca.
16) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o którym mowa w pkt 14 powyżej, może dokonać również notariusz.
17) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
18) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące
wymagania:
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych;
2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.
21.3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz pn. „Oferta”, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 1 do
niniejszej SWZ,
2) Wypełniony formularz pn. „Wymagania techniczno-jakościowe” sporządzony według
treści wzoru załącznika nr 1 A do niniejszej SWZ,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według treści wzoru
załącznika nr 2 do niniejszej SWZ,
4) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy:
 Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego.
22. Sposób oraz termin składania ofert
22.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP na skrytkę: /pzd-wieruszow/skrytka
i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Cały proces szyfrowania oferty ma miejsce na stronie miniPortalu.
W celu prawidłowego złożenia oferty w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać
32 znakowym Identyfikatorem z mini portalu.
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu
ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie
będzie możliwości na jej odszyfrowanie.
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22.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2022r.
do godz. 11.00.
22.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
22.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
22.5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania
oferty na „ekranie sukcesu" otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP.
Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania
oferty.
22.6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
22.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
23. Termin otwarcia ofert;
23.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022r., o godzinie 11:30.
23.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu sytemu teleinformatycznego.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania.
23.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
23.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
23.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia 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, tj.: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl/bipkod/30231824
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24. Sposób obliczenia ceny;
24.1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
24.2. Cena podana na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ jest ceną ostateczną,
ryczałtową, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec
Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
24.3. Ceną oferty jest całkowita wartość zamawianych dostaw powiększona o podatek od
towarów i usług.
24.4. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym należy podać w złotych polskich (PLN)
z dwoma miejscami po przecinku.
24.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
24.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały w projekcie
umowy – zał. nr 5 do SWZ.
24.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
25. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny
ofert;
25.1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – waga 60 %
gwarancja – waga 40%
25.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska łącznie
najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
25.3. Kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100,0 pkt x waga 60% tj. 60 pkt,
pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
C min
C = ------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
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C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
C min - cena brutto oferty najniższej,
C o – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
28.4. Kryterium gwarancja
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 100,0 pkt x waga 40%
tj. 40 pkt, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze
wzorem:
Go
G = -------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G max Go
-

najdłuższy oferowany okres gwarancji,
okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego przez wykonawcę
w formularzu ofertowym w punkcie 7 okresu gwarancji.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie
podanie okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1
pkt 25 „ustawy”, jako treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia.
MAKSYMALNY okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca wynosi 36 miesięcy.
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Oferta wykonawcy,
który zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 12 miesięcy otrzyma 0 pkt.
28.5. Jeżeli zamawiający nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
26. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota
Wadium – nie wymagane.
27. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie wymagane.
28. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
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28.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
28.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa wyżej, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
28.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści SWZ oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 – „Projekt umowy”.
28.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
28.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
28.6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie,
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
29. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
29.1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie.
29.2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w załączniku
nr 5 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
29.3. Dokonanie zmian w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
29.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
29.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz wskazanym
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
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30. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie
przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
31. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
32. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców, o których mowa w art. 94
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
33. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 i 8
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy.
34. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, wszelkie rozliczenia między
zamawiającym i wykonawcą musza być prowadzone w złotych polskich.
35. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
36. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121.

37. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
38. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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39. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
Zamawiający nie wymaga i nie daje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
40. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
40.1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
40.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie
40.3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
40.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej.
40.5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej
albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
40.6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
40.7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
40.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
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zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza
niż progi unijne.
40.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Skarga
40.10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
40.11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
40.12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
40.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
40.14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
40.15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
40.16. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
40.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje
skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
41. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 4.05.2016r.), informuję, iż:
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1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Wieruszowie. Kontakt z administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
- telefonicznie: 627836062,
- listownie; Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów,
- e-mail: sekretariat@pzdwieruszow.pl.
2. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem
e-mail: slawek6808@op.pl.
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup
sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg
powiatowych”, Nr ZD.ZP.3211/3/2022/UL prowadzonym w trybie podstawowym;
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcę
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;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza
przepisy RODO;
9. nie przysługuje Wykonawcy:
- 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;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

województwo ………………….……………………...………………………………………........................................
tel. ………………… e-mail ………………………………..…………… e-Puap ……………………………………………….

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………..…………………………
Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że:
1) zapoznałem (liśmy)* się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
2) akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SWZ dla
niniejszego zamówienia,
3) gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SWZ,
4) cena mojej (naszej)* oferty za realizację zamówienia wynosi:

netto …………………… w PLN - słownie - ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
podatek od towarów i usług ……………………………………………………………………………………………………
brutto …………………. w PLN – słownie - …………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
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w tym:

Lp.

Wyszczególnienie rodzaju sprzętu

1.

Ciągnik rolniczy

2.

Kosiarka z ramieniem hydraulicznym

Marka, model

Cena netto
w PLN

Ogółem cena przedmiotu zamówienia netto
……% podatek VAT
Ogółem cena przedmiotu zamówienia brutto
5) informuję (emy)*, że
- *wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego,
-*wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to
…………. zł netto*
6) udzielam (y) * …………….………………………………………….… miesięcznego okresu gwarancji,
(min. 12 miesięcy – max 36 miesięcy)
7) niniejsza oferta jest ważna do dnia 15.09.2022r.
8) składam (y)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (y)*, iż będę
(dziemy)* odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia,
9) wykonam (y) * zamówienie sam (i) * tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale
Podwykonawców* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...................................................
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...................................................
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

10) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku
wyboru mojej (naszej) * oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
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11) oświadczam (y)*, że jestem (śmy)* małym*/średnim* przedsiębiorstwem**.
12) na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)
informuję (my), że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego
dokumenty tj. …………….............…………………………………………………………………………………
(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG)

Powyższe dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy
danych pod adresem internetowym:
☐ https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
☐ https://prod.ceidg.gov.pl,
(zaznaczyć właściwe):
13) oświadczam(y)*, że wypełniłem (liśmy)* obowiązki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (liśmy)* w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów
i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
**Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.):
1. Średnie przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
2. Małe przedsiębiorstwo:
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
1)

rozporządzenie 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).
***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 1 A

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNO-JAKOŚCIOWYCH
dla zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
województwo ………………….……………………...………………………………………........................................
tel. ………………… e-mail ………………………………..…………… e-Puap ……………………………………………….
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Lp.

Opis parametru

Wymagania Zamawiającego

*Spełnienie
wymagań
techniczno –
jakościowych/
propozycje
Wykonawcy

1

2

3

4

Ciągnik
1
2
3
4
5
6

7
8

9

rok produkcji
masa całkowita
długość całkowita
szerokość
rozstaw osi
silnik

2022
min. 6.500,0 kg
min. 4.100,0 mm
min. 1.800,0 mm
min. 2.200,0 mm
wysokoprężny czterocylindrowy
turbodoładowany o mocy
znamionowej od 120 KM do 130 KM
przedni TUZ udźwig min. 1.500,0 kg
tylni TUZ udźwig min. 4.100,0 kg przygotowany
do mocowania ramienia
hydraulicznego
norma emisji spalin Stage V
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10

11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23
24

25
26

skrzynia biegów w pełni zsynchronizowana
mechaniczna skrzynia biegów
z rewersem elektrohydraulicznym
wraz z możliwością wysprzęglania,
Ilość biegów min. 12/12,
regulacja przód/tył
agresywności
ruszania
prędkość min. 40 km/h
maksymalna
sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym
sterowaniem sprzęgła WOM
napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego
most napędowy ze zwolnicami planetarnymi
przedni (opcjonalnie z blokadą mechaniczną)
tylny wał odbioru niezależny z mechanicznym lub
mocy (WOM) elektrohydraulicznym sterowaniem
sprzęgła WOM zapewniający obroty
540/1000 na minutę
układ hydrauliczny z mechanicznym sterowaniem
z regulacją: siłową, pozycyjną,
szybkości opuszczania
rozdzielacz hydrauliki min. trzysekcyjny (min. 6 szybkozłączy)
wydajność pompy min. 56 l/min.
instalacja jedno i dwu – obwodowa
pneumatyczna
hamulców przyczep
układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem
hydraulicznym
układ hamulcowy hamulce robocze tarczowe
lub wielotarczowe mokre, sterowane
hydraulicznie na 4 koła
hamulec postojowy mechaniczny, sterowany ręcznie
kabina sześciosłupkowa przeszklona
wyposażona w: uchylne okna boczne,
komfortowy fotel kierowcy
z zawieszeniem amortyzowanym
z regulacją, siedzenie pasażera
z homologacją i pasami
bezpieczeństwa, ogrzewanie,
klimatyzacja, wentylacja, radio,
wycieraczki ze spryskiwaczami na
przedniej i tylnej szybie kabiny,
regulowane lusterka, urządzenie
sygnalizacyjne (kogut) na dachu
kabiny, dodatkowe światła robocze
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27

koła, opony

28

zaczepy

29
30

zbiornik paliwa
sprężarka

1

2
3
4
5

w dachu kabiny
koła przednie (regulowane)
o min. wielkości: 13,6 R24,
koła tylne (regulowane)
o min. wielkości: 16,9 R34,
zaczep transportowy automatyczny
regulowany wysokościowo, zaczep
dolny typu belka
min. 150,0 litrów
pneumatyczna

Kosiarka z ramieniem hydraulicznym
kosiarka i ramię fabrycznie nowa
hydrauliczne
ramię kosiarki hydrauliczne z płytą montażową
o wymiarach 31x43 cm, montowane
na 4 śruby
zasięg pracy od 6,2 do 7,7 m
szerokość głowicy min. 1,0 m
koszącej
napęd i sterowanie hydrauliczne
sterowanie za pomocą joystika
dodatkowe wymagana kompatybilność
wymagania z głowicami roboczymi firmy FERRI,
którymi dysponuje zamawiający

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga:
* Wykonawca wypełnia kolumnę 4 tabeli w odniesieniu do zawartych w tabeli wymagań
Zamawiającego,
* Kolumnę 4 należy wypełnić stosując słowa tak lub nie, zaś w przypadku podanych w tabeli
przedziałów wartości lub minimalnych wartości, należy wpisać oferowane przez
Wykonawcę wartości techniczno – jakościowe,
*Jeżeli Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa nie lub zaoferuje nie zgodne
z wymaganiami Zamawiającego parametry, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie
odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp)
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Załącznik nr 2
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)
dotyczące
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu
mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,
98-400 Wieruszów oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.),
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.),
3. 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. 1 pkt 1-6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………..
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…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego – (D. U. z 2022r. poz. 835)**,
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze
„Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym
każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
*niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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.
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP
dla zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu
mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,
98-400 Wieruszów
Oświadczam/my*, że informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
dla zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
województwo ………………….……………………...………………………………………........................................
tel. ………………… e-mail ………………………………..…………… e-Puap ……………………………………………….
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Ja (my)* oświadczam (oświadczamy) *, że:
1) Wykonawca, którego reprezentuję (my)* nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *
2) Wykonawca, którego reprezentuję (my)* należy do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie załączam
dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć) potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.*
- …………………………………………,
- …………………………………………,

……………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………..........................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
Uwaga: W oświadczeniu należy wykreślić pkt 1 albo 2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum
lub wspólników spółki cywilnej.
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Ząłcznik nr 5
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ....../2022

Powiatem Wieruszowskim z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,
NIP: 9970147748, REGON: 250854837 w imieniu którego działają:
1. Pan ………………………………… – …………………………….,
2. Pan ………………………………… – …………………………….,
zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego zadania pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania
zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych, zwanego dalej „przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1 obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby
Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w miejscowości Polesie, woj. łódzkie ciągnika
rolniczego marka/model ………………
wraz z kosiarką z ramieniem hydraulicznym
marka/model …………..… .
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodny
z oferowanymi parametrami techniczno - jakościowymi, wraz z niezbędnym wyposażeniem
przedmiotu zamówienia, zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą
Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek
wad prawnych, obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie wystąpią w stosunku do niego
jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu oraz nie będzie przedmiotem żadnego
postępowania administracyjnego bądź cywilnego, jak również przedmiotem zabezpieczenia
lub zajęcia z innego tytułu.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie ukryte wady
fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
6. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych dot. przedmiotu umowy przez
okres co najmniej 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
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7. Razem z dostarczonym przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy do ciągnika komplet
dokumentów niezbędnych do jego zarejestrowania, instrukcję obsługi i konserwacji
ciągnika (w języku polskim) książkę serwisową, świadectwo homologacji oraz gwarancję
zgodną ze złożoną ofertą.
Jeżeli w czasie rejestracji okaże się, że brakuje określonego dokumentu/dokumentów lub
dostarczony dokument/dokumenty jest wadliwy, to Wykonawca w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania do uzupełnienia, dostarczy Zamawiającemu właściwy
dokument/dokumenty, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust.
2 pkt 2.
8. Wykonawca dostarczy w ramach przedmiotu umowy: instrukcję obsługi i konserwacji
(w języku polskim) wraz z katalogami części zamiennych oraz kartę gwarancyjną na kosiarkę
z ramieniem hydraulicznym zgodnie ze złożoną ofertą pod rygorem zapłaty kary umownej,
o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.
9. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymaganiom
zawartym w SWZ i opisie zawartym w ofercie/formularzu wymagań techniczno jakościowych, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy.
10. Szczegółowe parametry techniczno – jakościowe ciągnika oraz kosiarki z ramieniem
hydraulicznym oraz gwarancja zawarte są w ofercie przetargowej oraz formularzu wymagań
techniczno – jakościowych, stanowiące integralną część umowy.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy dokumenty
określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz
punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
12. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi na terenie siedziby
Zamawiającego (Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie) szkolenie w zakresie obsługi
przedmiotu umowy.
13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
14. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami i zakresem realizacji
zamówienia i przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać
je zgodnie z Umową.
15. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji zamówienia – 50 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w maksymalnym terminie
określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do
Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, baza w miejsc. Polesie, woj. łódzkie,
w godzinach od 8:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym powiadomieniu
telefonicznym lub e-mailowym najpóźniej dwa dni przed realizacją przedmiotu umowy.
§3
POROZUMIEWANIE STRON
1. Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest
Pan(i) ……………………………………………….
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2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest Pan/(i)
……………………………………………….
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy może
odbywać się: telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych
dostępnych środków komunikacji.
§4
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony umowy ustalają, iż z czynności wydania i odebrania przedmiotu umowy sporządzą
protokół odbioru, w którym określą, czy Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy jeżeli przedmiot umowy,
który został przedstawiony do wydania Zamawiającemu nie posiada parametrów i cech
zgodnych z umową, jest uszkodzony, jest niekompletny.
3. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego na Zamawiającego przechodzi
własność przedmiotu umowy oraz wszelkie korzyści i ciężary, oraz niebezpieczeństwa z nim
związane.
4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż przedmiot umowy uważa się za wydany w dacie jego
odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości: netto …………… zł (słownie: ………………), co wraz z podatkiem od
towarów i usług w wysokości 23% stanowi kwotę …………. zł (słownie: ……………..), zgodnie
z wynikiem przetargu z dnia …………………
w tym:
1) wynagrodzenie za ciągnik rolniczy w wysokości …………………………………………………………,
2) wynagrodzenie za kosiarkę z ramieniem hydraulicznym …………………………………………,
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje koszt dostarczenia ciągnika rolniczego oraz
kosiarki z ramieniem hydraulicznym w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt
jego rozładunku.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury.
4. Faktura winna być wystawiona zgodnie z poniższym:
Nabywca: Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP 997-014-77-48,
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru
wykonanych dostaw.
6. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni
licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest otrzymanie od
Podwykonawców oświadczenia o uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec
Podwykonawców.
8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.
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§6
GWARANCJA I SERWIS
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………….. miesięcznej gwarancji na
zrealizowany przedmiot umowy, liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje mobilny serwis gwarancyjny oraz autoryzowany przez producenta
danej marki ciągnika stacjonarny punkt serwisowy w odległości do 100 km od siedziby
Zamawiającego tj. od miejscowości Wieruszów, woj. łódzkie.
3. Gwarancja obejmuje m.in.: serwis gwarancyjny, wymagane przez producenta w celu
utrzymania gwarancji przeglądy międzyokresowe maszyn oraz urządzeń w zaoferowanym
okresie gwarancji. Przeglądy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru przedmiotu umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu o którym mowa w § 6 ust. 3 wynosił
maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia przez Zamawiającego (przez czas
reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika przedmiotu umowy – tj.
Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie).
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe
warunki gwarancji.
7. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały,
właściwe wykonanie przedmiotu umowy i zgodności z normami wymaganymi prawem oraz
kompletność dostawy zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją techniczną
przedmiotu umowy.
8. Z każdej naprawy i każdego przeglądu należy sporządzić protokół.
9. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania
przedmiotu umowy do siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym lub
stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty
przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi
nastąpić protokolarnie.
10. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie 5 dni licząc od
dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w okresie
gwarancyjnym, a Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie pojazd zastępczy
wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż pojazd stanowiący przedmiot zamówienia,
posiadający aktualne ubezpieczenie OC i AC, w ciągu 48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia
takiego żądania.
11. Pojazd zastępczy musi umożliwiać prace na takim samym lub wyższym poziomie
technicznym funkcjonalnym jak pojazd będący własnością Zamawiającego. Pojazd zastępczy
pozostanie do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania naprawy w okresie
gwarancyjnym.
12. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu umowy koszty
napraw pokryje Wykonawca.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy.
14. Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych
w książce gwarancyjnej.
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15. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń
Zamawiającego.
16. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku
eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
17. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszelkie wymagania prawa
polskiego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
18. Strony dopuszczają formę telefoniczną i elektroniczną zgłoszenia wad i usterek.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokości:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki,
2) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 7 i 8 w wysokości
0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji czy
rękojmi w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie
od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust. 1 umowy,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto określonego § 5 ust. 1 umowy,
4. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości zamówienia.
5. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary umownej z należności
przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
wynikających z Kodeksu cywilnego.
§8
PODWYKONAWCY – O ILE DOTYCZY
1. Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące części
zamówienia:……………………………………………………………………………………………… .
2. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona własnymi siłami.
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3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których
zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak
za własne działania, uchybienia lub zaniechanie.
4. Wykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za zwłokę w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy dostaw/usług
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
6. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 5 jest dłuższy, Zamawiający poinformuje
o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za
każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu wskazanego terminu.
7. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego dokonywania zapłat wynagrodzenia
należnego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zapłaty przedłoży
Zamawiającemu dowód zapłaty oraz kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do
zapłaty. Za zwłokę w dotrzymaniu tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie
w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod
rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności i dopuszczalne są w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
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przedmiotu zamówienia,
b) przypadków losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy lub termin
realizacji.
2) pozostałe zmiany:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje
zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość
sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu,
c) zmiana sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub zmiana numeru
rachunku bankowego,
d) zmiana wskutek wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych,
e)zmiany formy organizacyjnej/prawnej Wykonawcy, przekształcenie itp.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający niniejszym upoważnia Pana Andrzeja Parzonkę – Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Wieruszowie do reprezentowania go w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.), oraz ustawy
z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)
oraz postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy,
2) formularz wymagań techniczno - jakościowych,
jako załączniki nr 1 i nr 2 niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
1) Zamawiającego: Powiatu Wieruszowskiego – 2 egzemplarze,
2) Wykonawcy: ………………. – 1 egzemplarz.

Zamawiający:

Wykonawca:
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