
Gmina Golub-Dobrzyń
Pl. 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax. /056/ 683 52 76

Numer referencyjny: SG.271.11 .2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż
progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt l
ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z
późn. zm.) na zadanie pn.:

Dostawa opału na potrzeby
Gminy Golub-Dobrzyń •^^.

Rodzaj zamówienia: ^ dostawa || usługa || robota budowlana

Zatwierdzam:

\7
Z^j^pVojta

^(^ieczk

~^y^

Golub-Dobrzyń, dnia 19 września 2022 r.

Strona l z 25



Gmina Golub-Dobrzyń
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Rozdział I - Nazwa i adres zamawiającego, adres strony internetowej prowadzonego
postępowania

i;

L.

L

l. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-1ecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 683 54 00
fax. 56 683 52 76
strona intemetowa: www.uggolub-dobrzYn.pl

adres e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn. Ilekroć w Specyfikacji Warunków
Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej
prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć ww. stronę.

2.2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na stronie
https ://platformazakupowa.pl/transakcj a/66423 5

Rozdział II - Tryb i procedura prowadzonego postępowania

l. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt l ustawy źli września 2019r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej także
„ustawą Pzp" lub „Pzp".

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy Pzp.

3. Do czyimości podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników
konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach
zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia
1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2020 póz. 1740 z późn. zm.).

Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia

l. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa opału na potrzeby Gminy Golub-Dobrzyń przez
okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części oraz dopuścił możliwość złożenia oferty na
całość lub na poszczególne części zamówienia.
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2. l. Część l- Dostawa węgla
a) „ekogroszek" w przewidywanej ilości 125 ton,
b) „kostka" w przewidywanej ilości 75 tony,
c) „ekomiał" w przewidywanej ilości 30 ton,

2.2. Część 2 - Dostawy oleju opałowego grzewczego spełniającego normę PN-C-96024 w
przewidywanej ilości 65 000 l.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr
4 do SWZ). Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z ww. części
przedmiotu zamówienia

3. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Część l - kod CPV 09111000-0 - węgiel i paliwa na bazie węgla,
Część 2 - kod CPV 09135100-5 - olej opałowy.

4. Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów

elektronicznych.

6. Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez przeprowadzenia wstępnych
konsultacji ryiikowych.

7. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części co jest uzasadnione ponieważ dotyczy to
różnego rodzaju opału. Taki podział nie ogranicza dostępu wykonawcom.
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia dot. węgla na mniejsze części z uwagi na fakt,
iż jest to niewielkie zamówienie. Ponadto w celu zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia
jeden Wykonawca będzie obsługiwał wszystkie jednostki tj. opał będzie dostarczany
jednocześnie do różnych jednostek. Podział zamówienia na części spowodowałby problemy w
skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części
zamówienia.

Rozdział IV - Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 m-cy od daty podpisania
umowy/udzielenia zamówienia.

Rozdział V - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów

l. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w fomiie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcia/664235

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
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- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych

środków dowodowych;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do
złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu;
przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści
przedmiotowych środków dowodowych;
przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego".
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem Ęlatformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
pr2ycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakiipovva.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w fonnie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkiirsie (Dz. U. z 2020r. póz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tJ.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie niniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 104, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka intemetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,
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e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS l .3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie

zamieszczonym na strome intemetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platfonTiazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na strome
intemetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zalecenia

l) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf

3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: - .zip - .7Z

4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

6) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających
się na ofertę na fonnat .pdfi opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.

7) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.

8) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
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możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za

pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem
adresu email.

11) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
12) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o

udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert/wniosków.

13) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
14) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie

każdego ze skompresowanych plików.
15) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
16) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować namszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

Rozdział VI - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach merytoryczno - technicznych - Irmina Kmpa - tel. 56 683 54 00 wew. 38
w sprawach proceduralnych - Małgorzata Mierzejewska tel. 56 683 54 00 wew. 34

Rozdział VII - Podstawy wykluczenia
IL-=

l. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a. wart. 108ust.l Pzptj.:

l) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej gmpie 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. póz. 1133 oraz z 2021 r. póz.
2054) lub wart. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refiindacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. póz.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 wart. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
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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. póz. 769 oraz z 2020 r. póz.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. l i3 lubart. 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 l;

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 iimymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej gmpy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. l, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej gmpy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b. w art. 7 ust. l ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego tj.:
l) 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. l pkt 3;
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2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia ł marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 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. l pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. l pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz.
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. l
pkt3.

2. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia o których mowa w art.
109Pzp

3. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. l pkt l, 2i5 ustawy Pzp, wykonawca nie
podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:

l) 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:

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.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli
uzna, że nie są wystarczające, wykluczy wykonawcę.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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Rozdział VIII - Warunki udziału w postępowaniu

l. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
l) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa szczegółowego wamnku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego wamnku w tym zakresie

Rozdział IX - Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów, które należy |J
złożyć wraz z ofertą j

l. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ - STANOWIĄCE OFERTĘ
l) Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr l do SWZ. Formularz musi być

złożony w fomiie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela
Wykonawcy.

2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których
mowa w pkt 2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. W przypadku braku podania w ofercie w}v. danych Zamawiający może
pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i
bezpłatnych bazach danych.

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument - jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której
umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.
Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zawierać: nazwę postępowania o udzielenie
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zamówienia, Nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, ustanowienie pełnomocnika oraz
jego umocowanie.

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale VII i VIII SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,(wg wzoru stanowiącego
Załącznika nr 2 do SWZ) Oświadczenie należy złożyć formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenie
składają odrębnie:

Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Oświadczenia potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
podmiot udostępniający zasoby, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji takiego podmiotu. W takim wypadku Oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na
jego zasoby.

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek
dowodowy (o ile dotyczy) potwierdzający, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:

l) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu lub jego pełnomocnika.

6) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani - wg wzom stanowiącego
Informację należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
podmiotu lub jego pełnomocnika.

7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorshva (jeśli dotyczy) - w sytuacji gdy oferta lub inne
dokumenty będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument musi być
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złożony w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE - (aktualne na dzień złożenia) składane na
wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
(zgodnie z Art.274.1 Pzp) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania.

A. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Zamawiający żąda:
l) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o

którym mowa w Art. l 25 ust. l ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznika nr
3 do SWZ.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. l
pkt 1,215 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. A. pkt. 2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

a) 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.

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
l) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. l p.z.p dane
umożliwiające dostęp do tych środków;

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą P.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia 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 oraz rozporządzenia 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.
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Rozdział X-Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

l. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do Oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt l pkt. 4 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zata'esie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział XI - Poleganie na zasobach innych podmiotów

l. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charaktem prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do wamnków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, roboty
budowlane lub usługi, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności:

l) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
wanmków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
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podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziahi w postępowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby Jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt l pkt. 4 SWZ,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem
dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.

[[Rozdział XII - Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIII - Opis sposobu przygotowania i składania oferty

l. Wymagania podstawowe:
l) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków

określonych w ustawie Pzp;
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na

ofertę powinien być czytelny.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. l ustawy Pzp, podmiotowe środki

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się
w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w art.
125 ust. l ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa w art.
125 ust. l ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu - określony jest w Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych
oraz w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.

4. Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.

5. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo przekazuje
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się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. i

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe 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.

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:

l) 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.
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o

którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
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.

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.

11. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

12. Tajemnica przedsiębiorstwa - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. póz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

13. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie Oferty
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oraz podpisania Oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej), to do Oferty należy dołączyć pelnomocnichvo wystawione na
reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatmje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w fonnie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.

14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie intemetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

15. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty Jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

16. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji
wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozdział XIV - Oferty częściowe

Zamawiający P<| dopuszcza /1_| nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części oraz dopuścił możliwość złożenia oferty na całość
lub na poszczególne części zamówienia

Rozdział XV - Oferty wariantowe

Zamawiający || dopuszcza / ^ nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVI - Sposób oraz termin składania ofert

l. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golub dobrzyn w myśl Ustawy na stronie
intemetowej prowadzonego postępowania do dnia 29.09.2022 r. godz. 12:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ na tym etapie dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania".
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4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio
na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platlbrmazakLipowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust l
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. l składa się, pod rygorem
nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w dmgim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się
komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie intemetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcie

Rozdział XVII - Termin otwarcia ofert

1. Ohvarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym w Rozdziale XVI pkt l. o godz. 12:30 za
pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platfonny, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

2. Otwarcie ofert na Platfonnie jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platfonnie i zawierać będzie dane
określone w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. Informacja zostanie opublikowana na stronie
postępowania w sekcji „Komunikaty".

3. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji
otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Rozdział XVIII - Termin związania ofertą

l. Wykonawca pozostaje związany ofertą w okresie 30 dni tj. do dnia 28.10.2022 r. Bieg
temiinu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania
ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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Rozdział XIX - Badanie ofert

l.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem
pkt. 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawi w ofercie:
l) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3, Zamawiający wyznaczy wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie
sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie
zgody na poprawienie omyłki.

4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.

5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
l) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. l pkt 10 Pzp, Zamawiający zwróci
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4.

6. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 5, mogą dotyczyć w szczególności:
l) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy,
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych wanmków dostaw, usług

albo związanych z realizacją robót budowlanych,
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę,
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyj eta do ustalenia

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. póz. 2207) lub przepisów
odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,
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5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej,

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

7) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska,
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia

podwykonawcy.
7. W przypadku zamówień na roboty budowlane Zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień,

o których mowa w pkt. 4, co najmniej w zakresie określonym w pkt. 6 ppkt 4 i 6.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił

wyjaśnień w wyznaczonym tenninie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

Rozdział XX- Sposób obliczania ceny

l. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT -jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym"

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji wamnków zamówienia.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Fonnularzu cenowym"

(jeżeli jest wymagany) stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do "Formularza ofertowego".

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2018 r. póz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. l. Wykonawca
ma obowiązek:
l) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie

miała zastosowanie.
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8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść
formularza.

Rozdział XXI - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i
sposobu oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej

l. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

l) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
4) wniesiono poprawnie wadiiim (jeżeli było wymagane)

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio -
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria
oceny ofert przedstawione poniżej.

L^_ Nazwa kryterium symbol waga
l cena c 80
2 termin realizacji dostawy cząstkowej

przedmiotu zamówienia w dniach
R 20

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryteriiun cena_i
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

C = (C min/C o) x 80 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co- cena bmtto określona w ocenianej ofercie (zł)

6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium termin realizacii dostawy cząstkowei przedmiotu
zamówienia w dniach:

Liczba punktów w kryterium termin realizacji dostawy cząstkowej przedmiotu zamówienia
zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania niniejszego
zamówienia. Wykonawca może zadeklarować termin wykonania zamówienia w następującym
przedziale miesięcy:

Przedział dni możliwy do zadeklarowania
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Lp. l Czas reakcji na zgłoszenie, dyspozycyjność Ilość pimktów
l
2

5 dni roboczych Opkt
4 dni robocze 5pkt

3
4
5

3 dni robocze lOpkt
2 dni robocze ISpkt
l dzień roboczy 20pkt

Sposób przyznawania punktów:
Termin realizacji dostawy liczony będzie od dnia następnego po złożeniu zamówienia
telefonicznie lub maiłem przez Zamawiającego (przedstawiciela Zamawiającego). W formularzu
ofertowym Wykonawca zaznacza jedną z podanych opcji. Zaznaczenie więcej niż jednej opcji lub
nie zaznaczenie żadnej z możliwych opcji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

P=C+R
Gdzie:
P - łączna liczba punktów
C - liczba punktów uzyskana w kryterium cena
R - liczba punktów uzyskana w kryterium termin realizacji dostawy cząstkowej przedmiotu
zamówienia

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryteriiun otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryteriałne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie iimiejsza) liczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

Rozdział XXII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy

l. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, 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.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt l,j eżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
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4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią
Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

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

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

7. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć do zamawiającego:
l) harmonogramu rzeczowo-flnansowego,
2) dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy
3) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców,

8. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane
przez Zamawiającego, jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie
skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium.

Rozdział XXIII - Projektowane postanowienia umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowią
załącznik do SWZ.

Rozdział XXIV - Wymagania w zakresie art. 94, 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

l. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
2. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający nie stawia wymogu zatmdnienia na

umowę o pracę osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia.
3. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatmdnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Rozdział XXV - Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. l pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. l pkt 7 ustawy Pzp

Rozdział XXVI - Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Rozdział XXVII - Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25. Katalogi elektroniczne; Nie dopuszcza się
złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów

Rozdział XXVIII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXIX - Informacje dot. Finansowania projektu ze środków UE

Zamówienie realizowane ze środków własnych.

Rozdział XXX - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

l. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz iimemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku namszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
l) 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;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
mtemetowej.

6. Odwołanie wnosi się w tenninie:
l) 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 pkt l).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone wpkt 5 i 6 powyżej 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.
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8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. l ustawy,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
mniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej „sądem zamówień publicznych".

11. 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. l ustawy,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 - Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

Rozdział XXXI- Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku
postępowania

ł.

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 oraz art. 14 ust. l 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), dalej RODO,
informuję, że:

l) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń,
ul. Plac 1000-1ecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń, sekretariat@,eolub-dobrzYn,Dl

2) Urząd Gminy Golub-Dobrzyń posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z
inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: IOD(%uggolub-dobrzyn.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Urzędu Gminy z dopiskiem - Inspektor Ochrony Danych,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a po
zawarciu umowy również na podstawie art. 6 ust. l lit. b RODO.
W przypadku dojścia do zawarcia Umowy dane osobowe osób fizycznych, w
szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z
wykonaniem Umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez
strony Umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem
Umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w
okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją
obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą
przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp". Mogą one zostać również przekazane podmiotom współpracującym z

4)

5)

951
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administratorem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w
związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji.

6) Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 oraz 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata- przez cały
czas obowiązywania tej umowy.

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9) Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku
informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; w przypadku, gdy
wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. l - 3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku. Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przy czym takie żądanie nie ogranicza
przetwarzania tych danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zastosowanie mają również ograniczenia, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

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

10) Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku
informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. l lit. c RODO.
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Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr l - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu
Załącznik nr 3 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym

mowa w art. 125 ust. l

Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - projekt umowy
Załącznik nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej
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