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1. Zamawiający  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  

Ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew  
Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000379279 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Regon: 301634884, NIP 665-296-32-71 
Tel. (63) 2701 400, Fax. (63) 2701 211  
Adres: www.zgkimkleczew.pl  e-mail: zgkim@lm..pl  
Skrytka epuap : ZGKIMKLECZEW 
Adres miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl 
 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500   
 
2. Tryb postępowania 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 
Ustawy z dnia 11 września 2019. -Prawo zamówień  publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 
2019) wraz  z aktami wykonawczymi 

2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie podstawowym którego wartość jest mniejsza 
niż progi unijne kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 266 ustawy 
Pzp. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na dostawie w formie leasingu 
operacyjnego z opcją wykupu używanej śmieciarki. 

CPV jako: 66114000-2 Usługi leasingu finansowego 
CPV 34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów 

1. Specyfikacja techniczna samochodów 
Charakterystyka techniczna pojazdu 

• Rok produkcji  min. 2012, 

• Śmieciarka do wywozu odpadów, 

• Zabudowa 2 komorowa, 

• Przebieg do 280 000 km, 

• Podwozie 3 osiowe, 

• Moc silnika  - min. 250 KM do max 350 KM, 

• Emisja spalin Euro 5, 

• Rodzaj paliwa-olej napędowy, 

• Napęd 6 x 2 

• Zawieszenie tył - pneumatyczne, 

• Ładowność min 11 000 kg 

• Dopuszczalna masa całkowita 25 000 – 28 000 kg 

• Uniwersalny wrzut pojemników 

• Klimatyzacja, 

• Tempomat, 

• Elektryczne podnoszenie szyb 
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• Elektryczna regulacja lusterek 

• Gwarancja min 3 miesiące. 

• Koszty dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, -
w cenie sprzętu 

• Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień związanych  
z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu. W ramach niniejszego zamówienia 
Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenie, mające na celu 
przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania jego funkcji w praktyce. 

• Pojazd zarejestrowany na terenie RP, posiadający ważne badanie techniczne i 
dopuszczony do ruchu drogowego, 

• Termin dostawy przedmiotu zamówienia maksimum 7 dni od dnia podpisania 
umowy, 

• Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia : Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kleczew ul. Rzemieślnicza 21 

• Stan pojazdów i osprzęt powinien być przygotowany do pracy i nie wymagać wkładu 
finansowego przez Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewnia, że pojazdy będące przedmiotem zamówienia są wolne od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych 

 
1. Warunki leasingu 
a) Zakup pojazdu będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym, 
b) Wykonawca (finansujący) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia (leasingu) 
c) Waluta umowy leasingu –PLN, 
d) zmienna stopa procentowa, 
e) Okres leasingu operacyjnego – 36 miesięcy 
f) Oplata wstępna w wysokości 30 % wartości netto urządzenia +VAT. Zamawiający 

dokona wpłaty opłaty wstępnej po podpisaniu Umowy, przed dostawą maszyny. 
g) Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy 

leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty ubezpieczenia urządzeń 
transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników 

h) Ubezpieczenie sprzętu  w całym okresie leasingu  Zamawiający ubezpieczy w własnym zakresie 
na swój koszt. 

i) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin 
leasingodawcy (o ile taki istnieje) oraz postanowienia kodeksu cywilnego, 

j) Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu, 
na jaki umowa leasingu została zawarta (opcja wykupu), 

k) Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu) – 1 % ceny netto przedmiotu 
leasingu + należny vat 

l) Zaplata czynszu inicjalnego , rat leasingowych i kwoty wykupu przedmiotu leasingu 
wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne zamawiającego wobec Wykonawcy pod 
warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu, 

m) Zamawiający poniesie koszty rejestracji, oraz koszty zgodne z tabelą opłat i prowizji. 
 
UWAGA Do oferty należy dołączyć parametry szczegółowe oferowanego pojazdu stanowiący  
przedmiot zamówienia, nazwę producenta pojazdu, typ, model oraz inne elementy. 
Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia i jego zgodności z parametrami technicznymi zawartymi w swz. 



4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin dostawy pojazdu: do 7 dni od daty podpisania umowy, okres trwania umowy 

leasingu 36 miesięcy. 
5.  Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, epuapu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 
poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza  następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1) Ewa Cieślak – osoba od spraw związanych z przetargiem tel. 

632701400 wew. 405, e-mail: e.cieslak@zgkimkleczew.pl . 
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na epuap. Wykonawca 
posiadający konto na epuap ma dostęp do formularzy, złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie 
korzystania z miniportalu oraz regulaminie epuap. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
komunikacji wynosi 150MB. 

6. 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. 

7. 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 oferta),  zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na epuap 
oraz udostępnionego  przez miniportal (formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP,TED lub ID postępowania). 
2)  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej email: e.cieslak@zgkimkleczew.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:e.cieslak@zgkimkleczew.pl
mailto:e.cieslak@zgkimkleczew.pl


3) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 
lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do 
komunikacji jako załączniki. 
4) Zamawiający dopuszcza również możliwość  składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres: e.cieslak@zgkimkleczew.pl  
5) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i 
przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. Wyjaśnienie treści SWZ 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż na  4 dni przed upływem terminu składania ofert 
2) jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
odpowiednio ofert : 
3) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ albo opisu 
i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
wyjaśnienie treści SWZ; 
4) Zamawiający przekaże jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ,Wykonawcom 
którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania: www.zgkimkleczew.pl. 
10.Zamawiajacy nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
11. W  korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SWZ tj ZP.330.4.2021 
 

7.Miejsce, termin i sposób składania ofert 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.04.2021 do godziny 10.00 ,przy użyciu 

miniportal, oferty należy złożyć elektronicznie zgodnie z załączoną instrukcją 
miniportal. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 
elektronicznej  w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

3. Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę 
wraz z dokumentami i oświadczeniami, które zgodnie z SWZ Wykonawca składa wraz 
z ofertą, należy złożyć w oryginale. 
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4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na epuap i udostępnionych również na miniportalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu. 

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ, a 
treść oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SWZ. 

7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 pokój nr 5, niezwłocznie po 
upływie terminu składania ofert tj. w dniu 29.04.2021 . 

8. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego miniportalu, w 
przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w ww. 
terminie , otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, ale nie później niż 
następnego dnia po dniu składania ofert , tj. 30.04.2021r. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust.5. 

 
 8. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert do dnia 
29.05.2021r.. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, o którym mowa powyżej w pkt.1 , Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres nie dłuższy niż  30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

9. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto. 
2. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu oferty łącznej 

ceny netto, wysokości podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty. 
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów bez określenia ceny np. „bez opłat”, „nie 

dotyczy”, „-” oraz dodatkowych zapisów dotyczących rabatów np. „na podane ceny 
udzielam 10 % rabatu”. 

5. Podana cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia.  

 



10. Podstawy wykluczenia z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu, wykaz 
wymaganych dokumentów oraz oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu 
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 
Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, wobec których zaistnieje chociażby jedna z 
przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp. 
INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie) 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie). 

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 
1.1. Na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 
1) oświadczenia (załącznik nr 2) do SWZ: 

a) nie podlega wykluczeniu oraz 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 
częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ), 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłacaniu podatków 
5) aktualne oświadczenie wg załącznika nr 4  do SWZ 

 
1.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. ppkt 1-5 SWZ, będzie 
musiał złożyć każdy z wykonawców, 

11. Dokumenty wymagane w ofercie: 
a. formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SWZ), 
b. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez 

pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy  

c. oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania załącznik nr 2 
d. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 



e.  pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia(jeśli dotyczy) 

f. parametry pojazdu stanowiącego  przedmiot zamówienia, nazwę producenta 
pojazdu, typ, model oraz inne elementy zgodnie z wymaganiami w swz. 

g. harmonogram spłat rat leasingowych 
 12. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia. 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które: 

1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania, 

2) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w niniejszej specyfikacji. 
3. Do wyboru oferty  przyjmuje się najkorzystniejszy bilans  poniższych składników: 

Lp. Nazwa kryterium Kryterium (waga w 
%) 

punkty 

1. Cena 60 60 

2. Suma opłat leasingowych 40 40 

 Suma 100 100 

 
Kryterium „Cena” 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną 
przeliczone według wzoru podanego poniżej. 
C = Cn/Cb x 60 
C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium cena 
Cn- cena najniższa spośród badanych ofert 
Cb - cena badanej oferty 
Kryterium „Suma opłat leasingowych” 
C = Cn/Cb x 40 
Gdzie C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium suma opłat leasingowych 
             Cmin – suma opłat leasingowych najniższa w zbiorze ofert 
             Co – suma opłat leasingowych badanej oferty 
             W –waga kryterium tj 0,4 
 
Suma opłat leasingowych (%) = wysokość opłaty wstępnej (%) + wartość wykupu (%) + raty 
leasingowe (%). 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwięcej punktów według 
kryteriów ustalonych przez Zamawiającego spośród ofert złożonych. 
 
Maksymalna liczba punktów otrzymanych za to kryterium wynosi 40. 
 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  P = C + T 

Gdzie P – łączna liczba punktów ocenianej 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena 
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium suma opłat leasingowych 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą 
ilość punktów w kryterium oceny ofert. 



3. Ilość punktów będzie obliczona  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z 
zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 

 
13. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
14. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SWZ i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o tym 
fakcie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, umieszczając jednocześnie informację na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający ma 
prawo żądać od wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, 
których oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę podmiotów 
występujących wspólnie. 

4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 
określony w art. 308 ust.2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 308 ust.3 pkt1a ustawy Pzp. 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych w zakresie możliwości wnoszenia odwołań  do Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
skargi do sądu 

16. Środki ochrony prawnej 

 Dział IX art. 505-590 ustawy z dnia 11 września 2019.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 
2019r. Dz. U. poz.2019) 

17. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy z  dnia 11 września 2019.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. Dz. U. 
poz.2019) i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

18. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Bittner, kontakt: iod@zgkimkleczew.pl ; 

mailto:iod@zgkimkleczew.pl


▪ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa w formie 
leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego.  

▪ odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej 
„ustawa Pzp”;   

▪ Państwa dane osobowe 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; 

▪ obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 
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;   

▪ w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **; 
− 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 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

19.Wykaz załączników do SWZ  
Załącznikami do niniejszej SWZ są następujące wzory: 
 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie podatki – załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy 

kapitałowej- załącznik nr 5 
6. Instrukcja użytkownika miniportal. 

 
 
 
 


