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ROZDZIAŁ I. Nazwa, adres Zamawiającego 

 

Nazwa Zamawiającego:        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 

Adres:                                    74 - 500 Chojna, ul. Słowiańska 1 

REGON:                                    812416522 

NIP:                     858 16 63 165 

KRS:                     XIII Wydział Gospodarczy KRS Szczecin-Centrum w Szczecinie, Nr 

0000076332 

Nr Rejestrowy BDO: 000015054 

adres poczty elektronicznej:   sekretariat@pukchojna.pl 

strona internetowa:          http://www.pukchojna.pl 

nr telefonu/faksu:           91 4141644, 91 4141881 

godz. urzędowania:          700 - 1500 

 

ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie postępowania klasycznego o wartości szacunkowej poniżej progów 

określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Rodzaj zamówienia: dostawy. 

4. Zgodnie z art. 267 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 

270 ustawy Pzp ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia wskazanego wyżej zamówienia zostało 

zamieszczone stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.pukchojna.pl; 

https://pukchojna.ezamawiajacy.pl/ . 

5. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

 

ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczak w Chojnie” zgodnie z poniższym wykazem: 

 

1. Przewody płaskie YDYp 3x2,5 mm2  - w ilości: 4500 m; 

2. Przewody płaskie YDYp 3 x 1,5 mm2 – w ilości: 4000 m; 

3. Puszka łączeniowa głęboka PK-60 – w ilości: 120 szt.; 

4. Lampa ewakuacyjna – awaryjna LED 3W 2 h pracy, mocowane na linkach do montażu na stropach 

(certyfikat CE i CNBOP) – w ilości: 16 szt. 

 

Użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ nazwy produktów, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia 

mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez 

Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu 

umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, 

które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 101 ust. 4 Pzp w miejscu, w którym przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów 

technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne z opisywanym. Wykazanie równoważności 

oferowanego rozwiązania zgodnie z zapisami art. 101 ust. 5 Pzp spoczywa na Wykonawcy. 

 

W przypadku norm zharmonizowanych za rozwiązania równoważne uznawane będą rozwiązania zapewniające 

spełnienie wymagań zasadniczych na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach zgodnie  

z wymaganiami dyrektyw. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do europejskich ocen technicznych, 

mailto:sekretariat@pukchojna.pl
http://www.pukchojna.pl/
http://www.bip.pukchojna.pl/
https://pukchojna.ezamawiajacy.pl/
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aprobat, specyfikacji technicznych, referencyjnych systemów technicznych za równoważne będą uznawane 

rozwiązania/materiały o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione 

w opisie zamówienia. 

1) Warunki płatności dotyczące: 

 

a) Waluta umowy– PLN. 

b) Czas trwania umowy zgodnie ze złożoną ofertą  

c) Płatność w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub 

innego dokumentu księgowego.  

d) Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z warunkami oferty 

 

2) Wykonawca: 

a) Gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych;  

b) W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określające 

warunki gwarancji, instrukcję obsługi z charakterystyką techniczną w języku polskim, atesty oraz 

dopuszczenia do użytkowania przedmiotu oferty. 

 

Do oferty należy dołączyć parametry elementów stanowiących przedmiot zamówienia: nazwę producenta, 

typ, model oraz inne elementy. Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną weryfikację 

zgodności przedmiotu zamówienia z parametrami technicznymi zawartymi w SWZ. 

 

3) Szczegółowe warunki realizacji dostawy i gwarancji: 

 

a) Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji w pełnym zakresie na przedmiot zamówienia. Okres 

gwarancji wynosi minimum 48 m-cy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy bez wad i usterek, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 

przez obie Strony. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, ul. Szkolna 15, 74 – 500 Chojna, w 

godzinach pracy Spółki. 

c) Wykonawca w warunkach gwarancyjnych nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności 

gwarancyjnej z tytułu niekorzystania z usługi montażowej. 

 

4) Warunki odbioru przedmiotu zamówienia: 

 

a) Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie po stronie Zamawiającego wyłącznie przez osoby do 

tego wyznaczone.  

b) Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odbioru robót. 

 

2. Zamawiający informuje, iż ma aktualnie zawarte umowy leasingowe. 

3. Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

31320000-5 Kable energetyczne 

31321200-4 Kabel niskiego i średniego napięcia 

31321210-7  Kabel niskiego napięcia 

31321220-0  Kabel średniego napięcia 

31321300-5  Kabel wysokiego napięcia 

31300000-9 Drut i kabel izolowany 

31224700-9 Puszki połączeniowe 

31524100-6 Oprawy oświetleniowe sufitowe 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

31223000-5 Oprawy do lamp 

4. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji  Warunków Zamówienia jest mowa o: 

„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego 

z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania 

ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 
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ROZDZIAŁ IV. Informacja dotycząca ofert wariantowych i częściowych, o zamiarze ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów, o zastosowaniu aukcji elektronicznej oraz informacja o możliwości zawarcia 

umowy ramowej 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Zamawiający po zebraniu ofert złożonych w odpowiedz na ogłoszenie może negocjować treść ofert w celu ich 

ulepszenia; 

4. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

2. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 

a. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie doczasowemu dostawcy dodatkowego zamówienia 

nieprzekraczającego 20 % wartości umowy na dostawę materiałów elektrycznych. 

 

ROZDZIAŁ VI. Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

2. Wymagane przez Zamawiającego okresy: gwarancji wynoszą min. 48 miesięcy. Okresy gwarancji 

rozpoczynają się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór dostawy potwierdzony protokołem 

zdawczo – odbiorczym. 

 

ROZDZIAŁ VII. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków oraz podstawy wykluczenia 

 

1. Na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115§20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,  

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz.769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki współce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

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

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

w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakazu biegania się o zamówienia publiczne. 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z 

innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  

z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury 

3. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na 

każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Z treści zobowiązania musi wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazanie zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępnione przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa 

w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

rozdziału. 

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez 

wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą - spełnia /nie spełnia. 

9. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz 

z ofertą oświadczeń wymaganych w Rozdziale VIII i IX niniejszej SIWZ. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie. 

11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,  

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 

stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

 

ROZDZIAŁ VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które składają się na ofertę:  

1) formularz ofertowy Wykonawcy - zgodny z treścią załącznika Nr 1 do SWZ, 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

zamówienie publiczne – zgodne z treścią załącznika Nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty, 

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów, o których 

mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp – zgodne z treścią załącznika Nr 3 do SWZ – należy 

dołączyć do oferty, 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby – zgodne z treścią załącznika Nr 6 do SWZ – należy dołączyć do oferty, 

5) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii na formularzu zgodne z 

treścią załącznika nr 7 do SWZ – należy dołączyć do oferty, w sytuacji: 

a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

b) podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo  

do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do 

podpisania oferty, 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa 

w ppkt 2 i 3 zgodne z treścią załącznika Nr 3 i Nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
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udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 

ppkt 2 i 3 zgodne z treścią załącznika Nr 3 i Nr 4 do SWZ. 

8) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodne z treścią załącznika Nr 6 do SIWZ – 

należy dołączyć do oferty, 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa 

w art. 222 ust. 5 ustawy PZP („Zbiorcze zestawienie ofert”). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa 

każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ. 

 

ROZDZIAŁ IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi dostarczyć Wykonawca, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona 

 

1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do 

złożenia w terminie 2 dni roboczych, aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

2) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 

złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 

dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty 

wskazane powyżej w pkt 1 ppkt 2). 

3. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę: 

1) Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w 

oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z pieczątką imienną Wykonawcy). 

3) W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenie 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 w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) 

4. Uwaga dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów: 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 podmiotów realizujących zadania (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z zm.). 

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty, 

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
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przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów, 

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 

Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

124 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  

albo składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa 

powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

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

 

ROZDZIAŁ X. Informacje o podwykonawcach 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku 

powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

2. Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powołuje się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcja) 

 

1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego,  

1) pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty,  

2) nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 ustawy 

Pzp,  

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem reprezentującym Wykonawców, 

4) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „np. nazwa i adres 

Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, a nie pełnomocnika.  

5) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp – dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np. odpis z 
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właściwego rejestru, oświadczenie wykonawców o braku podstaw do wykluczenia itp. – składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.  

3. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się również wszystkich 

wspólników spółki cywilnej. W związku z powyższym oferta złożona przez spółkę cywilną powinna zawierać 

wszystkie wymagane dokumenty oświadczenia i załączniki określone w SWZ.  

4. W przypadku, gdyby oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana w 

przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej ich współpracę.  

 

ROZDZIAŁ XII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem Zaufanym lub podpisem osobistym 

3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Jan Kaczmarek tel. 887 040 230, e-

mail: j.kaczmarek@pukchojna.pl 

4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony 

postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 

a. Elektronicznie na adres e-mail: j.kaczmarek@pukchojna.pl lub za pośrednictwem Platformy 

znajdującej się pod adresem: https://pukchojna.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za 

dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego 

terminu (godziny pracy Zamawiającego: od 7:00 do 15:00 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę 

dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za  datę wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 

6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszego Rozdziału; 

a. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa 

Jednostki; https://pukchojna.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 

b. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony 

https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do 

założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; 

podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje 

regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.  

c. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca 

Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci 

elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 

informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się 

pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

d. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w 

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz 

informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki 

„Korespondencja”:  w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy 

klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat 

i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z 

obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania 

poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".  

8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na xx dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:j.kaczmarek@pukchojna.pl
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9. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 

modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

10. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z 

Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma 

zakupowa PUK Chojna tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-

mail: oneplace@marketplanet.pl 

11. Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 

a. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny 

plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego 

dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 

Zakupowej tj.: 

a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

b. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 

2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji 

w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

d. Włączona obsługa JavaScript; 

e. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie  

podpisu elektronicznego: 

a. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji 

wpieranej przez producenta. 

b. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 

1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez 

użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie 

adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. 

Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. 

c. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę 

funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można 

pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować 

bieżącą stronę. 

d. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą 

kryptograficzną do komputera. 

14. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: 

https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki  

15. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, 

rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, 

avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, 

xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

16. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 

a. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako 

zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po 

odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 

17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 

wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 

18. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 

a. Składając ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) 

opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa 

załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj 

19. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 

się numerami ogłoszenia (BZP, lub ID postepowania). 

ROZDZIAŁ XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ XIV. Termin związania ofertą 

  

https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
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1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się  

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 

4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie. 

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.  

 

ROZDZIAŁ XV. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do 

SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz 

oferty nie podlega uzupełnieniu. 

b. Składając ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem 

Platformy podpisane przez osoby umocowane podpisem elektronicznym, dokumenty. 

c. Wypełnienie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w postaci 

elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści 

SWZ. 

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/pukchojna.ezamawiajacy.pl 

5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym 

przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 

podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

7. Składając Ofertę w postacie elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: 

https:/pukchojna.ezamawiajacy.pl.w zakładce „ OFERTY” do dnia 23.07.2021 r. do godz. 10:00 

a. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

i. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 

− wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), 

− dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, - 

podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone w pkt … 

realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, 

który ma zostać wczytany.  

ii. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.  

iii. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice 

przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

iv. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".  

v. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” 

oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 

vi. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

vii. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, 

może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń". 

viii. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu 

odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z 

zakładki „Oferty” 
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b. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" 

należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”. 

c. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

8. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. 

a. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". 

9. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu 

JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

powyższym ust., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu.  

11. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, 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. 

12. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9 – 11 składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności. 

13. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Cenę należy podać w walucie i jednostkach obowiązujących w 

polskim systemie płatniczym. 

 

ROZDZIAŁ XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Składając ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: 

https://pukchojna.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 23.07.2021 r. do godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 23.07.2021 r. r. o godz. 

10:30 

3. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie 

w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane 

określone w art. 222 ust.5 Pzp. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty 

pełnomocnictwo. 

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. Ustawy Pzp, przekazuje 

się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na Platformie. 

11. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

12. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23.07.2021 r.  

o godz. 1030. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
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13. Jeżeli otwarcie ofert będzie niemożliwe ze względu na awarii tego systemu teleinformatycznego, która 

powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

ROZDZIAŁ XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ilekroć 

mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

r. o informowaniu o cenach towarów i usług (dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto. 

2. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) musi być całkowitą ceną 

brutto za wykonanie zamówienia. 

a. Za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/pukchojna.ezamawiajacy.pl  w zakładce 

Oferty, Wykonawca uzupełnia ceny dla każdej Części zamówienia. W celu poprawnego uzupełnienia 

danych, należy manualnie wpisać cenę netto, po wybraniu stawki VAT w menu rozwijanym, zostanie 

automatycznie obliczona cenna brutto. W przypadku różnych stawek VAT, zwolnienia z VAT, należy 

wpisać cenę netto, w menu rozwijanym wybrać „Różne stawki VAT”, bądź „Zwolniony”, a następnie 

manualnie wpisać cenę brutto.   

b. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania 

z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego 

Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w 

godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

3. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę oraz koszt użyczenia 

instrumentarium. 

4. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i 

obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą. 

5. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki, żeby wybór jego oferty 

gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej z pozycji. 

6. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych przez właściwą towarowi cenę 

jednostkową netto (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), a następnie powiększyć o wybrany podatek 

VAT.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

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

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia obejmującą podatek VAT od 

towarów i usług. 

10. Wykonawca może wystawić ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 ze zm.). 

11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do wysłania  

jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

12. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 

mowa w art. 6 Ustawy o fakturowaniu, faktura ta lub załącznik do niej musi zawierać numer umowy i 

zamówienia, których dotyczy.  
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13. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać Zamawiającemu na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania: numer PEPPOL 8581663165. 

14. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta 

Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w walucie PLN. 

 

ROZDZIAŁ XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz               

            z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

Opis kryteriów oceny ofert Waga znaczenia w [pkt] 

Cena [C] 70 pkt 

Termin wykonania [D] 30 pkt 

Razem 100 pkt 

 

2. Ilość punktów dla każdej oferty Zamówienia będzie wyliczana wg poniższego wzoru: 

         

Lp = C + D  

           

Cena dostawy: C= 
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑤𝑛
∗ 100 ∗ 0,70  

gdzie:  

Cmin – Najniższa cena zaproponowana przez Wykonawców, 

Cwn – Cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”, 

0,80 – waga kryterium 

 

Termin wykonania: D= 
𝐷𝑚𝑖𝑛≤ 14 dni

𝐷𝑤𝑛≤ 14 dni
∗ 100 ∗ 0,30  

gdzie:  

Dmin – Najkrótszy termin dostawy zaproponowany przez Wykonawców, 

Dwn – Termin dostawy zaproponowany przez Wykonawcę „n”, 

0,20 – waga kryterium 

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji ofert w celu ich ulepszenia.  

4. W przypadku gdy zamawiający zdecyduje się na przeprowadzenie negocjacji, zaprasza do negocjacji 

wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu.  

5. Negocjacje treści ofert nie będą prowadzić do zmiany treści SWZ i będą dotyczyć wyłącznie tych elementów 

treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.  

6. negocjacje, mają charakter poufny.  

7. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.  

8. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 

ustalone kryteria łącznie) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

9. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta w danej części uzyska najwyższą 

ilość punktów. 

10. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
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11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną 

[C], a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 250 ust. 2 ustawy 

Pzp).  

 

ROZDZIAŁ XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę w danej części 

zamówienia. 

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch  

lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 

zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o 

zamówienie publiczne. 

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania 

chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed 

upływem tego terminu. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy, do tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie 

do: 

1) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie 

zamówienia (o ile dotyczy), 

2) podania, o ile są już znane, nazwy firm albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców  

i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści 

niniejszej SWZ dotyczących podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wyznaczy 

dodatkowy ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne 

wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od 

podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie przepisy art. 263 (wybór kolejnej oferty).  

7. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 

zastrzeżeniem 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 komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu z zapisami art. 264 

ust. 2 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ XXII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy 

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy dla danej Części zamówienia zawarcia umowy 

zgodnej z postanowieniami SWZ. 

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

3. Kary umowne: 

1) Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu 

zamówienia w wysokości 0,5% wartości ofert netto za każdy dzień roboczy zwłoki.  

2) Podstawą obliczenia kar umownych jest umówiona cena netto oferty. 

3) Zamawiającemu przysługuje również prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

według Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w wyniku 

następujących okoliczności: wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, 
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którego nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 

wykonanie umowy. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany podatku VAT. W takim przypadku 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej 

stawki podatku VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

7. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

ROZDZIAŁ XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

ROZDZIAŁ XXIV. Cena rażąco niska 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający na podstawie art. 224 ust 1 ustawy Pzp. zwróci się do wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ XXV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. 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 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. 

z o.o., ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, NIP 858-16-63-165. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest przez e-mail: 

iod@pukchojna.pl lub pod nr telefonu 91 414 16 44. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu 

zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

b) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych; 

c) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO  

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia  

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym 

zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 Ustawy. Zasada 

jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 

9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz 

przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności 

zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo: 
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a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 Ustawy, żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 Ustawy wykonanie tego 

obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanych z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z Ustawy. 

12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 

z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 

z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział 

w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 

5 RODO. 

 

ROZDZIAŁ XXVI. Wykaz załączników do niniejszej SWZ 

 

Nr Załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy Wykonawcy 

Załącznik Nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 12 ust. 2 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 3 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 4 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przynależności/braku przynależności do 

grupy kapitałowej składane na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 5 
Wzór Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Załącznik Nr 6 Wzór Zobowiązania o udostępnianiu zasobów 

Załącznik Nr 7 Wzór Pełnomocnictwa 
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