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odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie. 



  

Strona 4 z 13 
 

 
20.   Informacja z art. 13 RODO 

21. Zawartość dokumentacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Strona 5 z 13 
 

ZWiK 8p/2021                                  Mrągowo, dnia 07.10.2021 r.  

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na  dostawę 
zrębki drzewnej na potrzeby funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych w Polskiej Wsi  
k/Mrągowa . 

 

1. Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo 
tel.  89 742 61 11 , fax. 89 741 86 21  
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl 
http://zwik.mragowo.pl/ 
godziny urzędowania:   7:00 – 15:00 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami Regulaminu 
wewnętrznego udzielania zamówień publicznych . 
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U 2021.1129 art.5 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodem samowyładowczym około 2000 t ( 6000 

metrów przestrzennych)  zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych  na potrzeby 
eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni 
ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości metrów przestrzennych opału, bez 
konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne 
ilości zrębki (mniejsze lub większe od prognozy), uzależnione będą wyłącznie od 
rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z tym że wykonawca zobowiązany jest w każdym 
przypadku stosować zaoferowaną w ofercie cenę. Na powyższe wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wymagania dotyczące  produktu : 
-  zrębki drzewne pozyskane w latach  2021-2022 

     - o jednorodnym składzie, bez zanieczyszczeń chemicznych,  
     - nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt wiórowych i 
       pilśniowych,  
     - wymiary zrębki  50mm x 50mm + 20 mm i grubości 10 mm + 10 mm; 
     -  zrębki nie mogą być zanieczyszczone śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,  
        mokrymi liśćmi itp.  mogących zakłócić  prace instalacji  zamawiającego ; 
     -  zrębki należy  dostarczać w formie :  luźnej 
     - wilgotność dostarczanych zrębek w każdej partii , nie może przekraczać 35% 

          - miejsce dostarczenia  zrębek : Oczyszczalnia ścieków , 11-700 Mrągowo ,Polska Wieś 48  
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W przypadku dostarczenia biomasy nie odpowiadającej w/w  kryteriom Wykonawca  opróżni 
magazyn na własny koszt  w terminie 48 godz. od dostawy . 

 
 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia określi harmonogram dostaw, opracowany najpóźniej                                   
do 15.11.2021 r.  
Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: od dnia podpisania umowy  
Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31.10.2022 r.  
Zamawiający ma prawo zmienić harmonogram dostaw co do ilości oraz co do terminów realizacji 
bez jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilno-prawnej wobec wykonawcy. Zamawiający 
poinformuje pisemnie, faksem lub e-mailem wykonawcę o ewentualnych zmianach                                          
w harmonogramie dostaw  z miesięcznym wyprzedzeniem. 
Miejsce dostaw: Kompostownia osadów ściekowych , 11-700 Mrągowo , Polska Wieś . 
 
ilość dostarczanej biomasy będzie określona na podstawie pomiaru wagi w dniu dostawy  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów                  

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu  

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                             
z Wykonawcami; 

1) W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym,                     
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 123)  z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących formy.  

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie 
z zastrzeżeniem pkt. 3.  

3) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ, 

b) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 

c) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów 

d) wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń  

lub pełnomocnictw,  

e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 
oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie, 

f) informacja o poprawieniu ofert, 

g) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających 
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty, 

h) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

i) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 

j) zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz  
o odrzucenie oferty, 

k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

m) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie; 

n) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu. 

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych 
oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, 
niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5) Adres do korespondencji zamieszczony jest w ust. 1 niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie 
pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.  

6) W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. 

7) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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8) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę              
i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

9) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej  
w pkt. 8, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

a)  Andrzej Strus - Kierownik Oczyszczalni ścieków , tel. 605 223 838 , e-mail: strus@zwik.mragowo.pl 

b) Paweł Stefanowicz – Kierownik Działu technicznego , tel.  603 634 895 , e-mail: 
stefanowicz@zwik.mragowo.pl 

13) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 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 istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Przedłużenie terminu składania ofert 
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
je na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. 

14) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.  

 

8.  Termin związania ofertą 

1) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.  

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  

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

 
 

9.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej sporządzonej w języku polskim.  
3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
5) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego                       

na wniesienie protestu. 
6) Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.  

Oferta musi być złożona w kopercie zabezpieczonej poprzez zaklejenie powinna zawierać nazwę  
i pełny adres Wykonawcy oraz oznaczenie – „Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby funkcjonowania 
kompostowni osadów ściekowych w Polskiej Wsi  k/Mrągowa ” 
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7) W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, nie przekazania koperty 
Zamawiającemu, ponosi Wykonawca. 

8) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. , os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo , do dnia 18. Października 2021 r. do godziny 10:00. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
, os. Mazurskie 1  A , 11-700 Mrągowo w  dniu 18 października 2021 r o godzinie 10.30 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

11.  Opis sposobu obliczania ceny 

1) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu 
zamówienia oraz zawierać podatek VAT. 

2) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia 
realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 
1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów prac,  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę„ 

4) W związku z sytuacją określoną w pkt. 3 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. 

5) Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego  
z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne  
z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty. 

6) W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego, czy wybór jego 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. 

7) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (weszła w życie od 01.07.2015r.) nałożyła na Zamawiającego obowiązek 
doliczenia podatku VAT płaconego przez niego do wartości netto Wykonawcy  
w przypadku: 
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a) tak jak obecnie – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  
i wprowadzonych nowelizacją zmian w ustawie o VAT, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

12.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 
przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej 
ważnego 

     Kryteria wyboru oferty :   cena – 100%  
 

1)  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                   
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny  ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                       
w terminie określonym przez zamawiającego ofert   dodatkowych. 

3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

4)  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty;   

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne; 
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie         faktyczne  

i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo 
zapytania o cenę. 

5) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek                                       

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu                    
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć                                  

na sfinansowane zamówienia 
c. w przypadkach o których mowa w ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie 
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć  
e. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia. 
 

13.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1) Zamawiający zawiera umowę na piśmie w sprawie zamówienia w terminie: 

a. nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak 

niż przed upływem terminu związania ofertą, gdy została złożona więcej niż jedna oferta,  

b. przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

została złożona tylko jedna oferta.   

2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia , zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert , bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w § 24 ust. 8.  
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3) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                     

w ofercie. 

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią 

zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych 

w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 

5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                     

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

14.  Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, z uwzględnieniem 
punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. 

2) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie. 

4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia 

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania 
przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść 
protest do zamawiającego pisemnie lub faksem. 

2) Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość             
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy 
dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

3) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
5) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 

zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

6) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie i wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 
7) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
8) Zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 
9) Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 7dni od upływu terminu na jego wniesienie. 
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10) Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 7 dni uznaje się za jego oddalenie. 
11) Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia 

odwołania zamawiający przekazuje pisemnie lub faksem podmiotowi, który wniósł protest. 
Rozstrzygnięcie protestu uważa się za dostarczone z chwilą, gdy dotarło ono do wykonawcy w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

12) W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje 
czynności bezprawnie zaniechanej. 

13) O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 
14) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej            

w złotych równowartości 150 000 euro nie przysługuje odwołanie. 

15) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną         
w złotych równowartość 150 000 euro - wykonawca może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia 
protestu do Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Mrągowie w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania rozstrzygnięcia protestu 

 
 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających . 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających . 

 

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza 
ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

20. Informacja z art. 13 RODO 

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: 

 

1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A; 11 – 700 Mrągowo 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest Pan 
Andrzej Strus , mail: iod@zwik.mragowo.pl 

3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZWiK 8p/2021 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

4.  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), dalej „ustawa PZP;  

5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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 dotyczących Wykonawcy lub 
osób wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym                       
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z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z PZP;  

7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Wykonawca posiada: 

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

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

c) 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;  

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

9. Wykonawcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

20.  Zawartość dokumentacji 

Załączniki: 

Wzór umowy – załącznik nr 1 

 

 

 

 

 


