Nr referencyjny postępowania: ……..

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA GRZEGRZEW, PLAC 1000 - LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 1, 62-640
GRZEGORZEW
Gmina Grzegorzew zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami (art. 275
pkt 2) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) — dalej PZP na

"ZAKUP OPAŁU NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
GRZEGORZEW NA ROK 2022"
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy
dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

Zatwierdzam
Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak

Grzegorzew, dnia 31 grudnia 2021 r.
Strona 1 z 21

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew
NIP: 6662004649, REGON: 311019148
Numer tel.: tel. 63 27 18 255, fax. 63 27 18 222
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku
Adres poczty elektronicznej grzegw@grzegorzew.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

II. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
Strona na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl
http://bip.grzegorzew.pl/

III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym
z negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poź. zm.), zwanej dalej także „pzp”.

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa
w art. 3 pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych oraz nie
dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.

7.

Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia.

8.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ. Zamawiający nie określa
warunków udziału w postępowaniu.

2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia. Powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie zamówienia.

3.

Zamawiający
nie
określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
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V. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty po prowadzeniu negocjacji.
Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany SWZ i będą dotyczyły wyłącznie tych
elementów ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Do II etapu
zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Po
zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych. Ocena ofert dodatkowych odbędzie się wg kryteriów wskazanych w SWZ
dla etapu I.

VI. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup opału na potrzeby jednostek organizacyjnych
Gminy Grzegorzew na rok 2022”.

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
09.11.14.00 – 4 Paliwa drzewne
09.11.12.10 – 5 Paliwa na bazie węgla kamiennego
09.13.50.00 – 5 Olej opałowy

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 4 części. Wykonawca może złożyć ofertę
na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować
minimum jedną z części przedstawionych w SIWZ.
Część 1: Pellet
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu w ilości ok. 100 ton. Parametry wymagane przez
Zamawiającego:
Długość do 40 mm
Średnica do 8 mm
Wartość opałowa netto19300 kJ/Kg
Wilgotność max do 10%
Popiół 0,3%
Załadunek pneumatyczny z autocysterny, jednorazowo do 15 ton.
Cześć 2: Ekogroszek (luz)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ekogroszku w ilości ok. 38 ton. Parametry wymagane
przez Zamawiającego:
Granulacja 5-25 mm
Wartość opałowa min. 28000 kJ/Kg
Zawartość popiołu do 5%
Zawartość siarki do 0,6%
Ri< 20 (spiekalność w skali Rogi, nie większa niż 20)
Cześć 3: Ekogroszek (workowany)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ekogroszku workowanego w ilości ok. 71 ton.
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
Granulacja 5-25 mm
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Wartość opałowa min. 28000 kJ/Kg
Zawartość popiołu do 5%
Zawartość siarki do 0,6%
Ri< 20 (spiekalność w skali Rogi, nie większa niż 20)
Cześć 4: Olej opałowy lekki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania
Polskiej Normy PN – C – 96024:2020-12 w ilości ok. 17.000 litrów. Parametry wymagane przez
Zamawiającego:
Gęstość w temp. 15 oC max. 860,00 kg/m3
Wartość opałowa
42,6 MJ/kg
Temperatura zapłonu min. 56 oC
Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC max. 6,00 mm2/s
Skład frakcyjny:
do temp. 250 oC destyluje max. 65% (V/V)
do temp. 350 oC destyluje min. 85%(V/V)
Temperatura płynięcia max.- 20 oC
Temperatura mętnienia -1 oC
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej)
max. 0,3% (m/m).
Zawartość siarki max. 0,1% (m/m)
Zawartość wody max. 200 mg/kg
Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg
Pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m)

4. Ostateczna ilość produktów dostarczonych w ramach każdej z części zamówienia może
ulec zmianie i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy. W przypadku zmniejszenia ilości produktów Wykonawcy nie
przysługuje od Zamawiającego żadne roszczenie. Wykonawca zobowiązany jest
zagwarantować stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy. Koszt opału powinien
zawierać również koszt załadunku, transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

5. Zakup opału dokonywany jest na potrzeby następujących jednostek:
Lp
.
1.

Odbiorca

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w
Grzegorzewie
1) Szkoła
Podstawowa

632616413
od. 8.00 do
15.00

Rodzaj zamówionego opału i
ilość
1) Pellet – 100 ton
2) Ekogroszek
(lworkowany)– 10 ton

2) Przedszkole
Gminne
2.

Urząd Gminy w
Grzegorzewie
1) Budynek Urzędu
2) Ośrodek Zdrowia
3) Świetlica Gminna

632718255
od 7.30 do
15.30

1) Ekogroszek (luz)– 18
ton
2) Ekogroszek (luz)– 20
ton
3) Ekogroszek
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4) GOPS Grzegorzew

(workowany)– 6 ton

5) Gminna Biblioteka
Publiczna i Klub
Senior Plus

4) Ekogroszek
(workowany) – 15 ton
5) Ekogroszek
(workowany) - 10 ton

3.

4.

Szkoła Podstawowa
w Bylicach – Kolonii
Bylice – Kolonia 12
Szkoła Podstawowa
w Barłogach
ul. Piaskowa 3

632718838
od 8.00 do
15.00
632629493
od 8.00 do
15.00

Ekogroszek (workowany) – ok.
30 ton
Olej opałowy – ok. 17.000l

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za dostawę we wskazanych przez podmioty godzinach
i miejscach obejmujących następujące punkty dostawy:
6.1. Urząd Gminy w Grzegorzewie
a) Budynek Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000 Lecia Państwa Polskiego 1, Grzegorzew ekogroszek (luz)
b) Ośrodek Zdrowia, ul. Kolska 7, Grzegorzew – ekogroszek (luz)
c) Świetlica Gminna, ul. Kolska 5, Grzegorzew – ekogroszek (workowany)
d) GOPS Grzegorzew – Plac 1000 lecia Państwa Polskiego 6 – ekogroszek (workowany)
e) Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie i Klub Senior Plus, ul. Warszawska 23,
Grzegorzew – ekogroszek (workowany)
6.2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie
a) Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie, ul. Szkolna 23, Grzegorzew - pellet
b) Przedszkole Gminne w Grzegorzewie, ul. Kolska 5, Grzegorzew – ekogroszek (workowany)
6.3. Szkoła Podstawowa w Bylicach – Kolonii, Bylice – Kolonia 12 - ekogroszek (workowany)
6.4. Szkoła Podstawowa w Barłogach, ul. Piaskowa 3, Barłogi – olej opałowy

7. Każda

jednostka organizacyjna będzie samodzielnie dokonywać zamówień na
poszczególny rodzaj opału zgodnie z jej zapotrzebowaniem. Zamówienia dokonywane
będą: telefonicznie, faxem lub e-mailem. Dostawa pod wskazanym adresem musi być
zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
Rozliczenia finansowe będą odbywały się pomiędzy poszczególnymi jednostkami a
Wykonawcą.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostaw oraz zobowiązany jest
do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. W
przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego danego towaru Wykonawca
zobowiązuje się do jego wymiany na towar pełnowartościowy w terminie nie dłuższym niż
24 godziny od dnia zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie odebrany
przez Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez
Wykonawcę z tytułu z tytułu zakwestionowanej partii towaru.

9. Zamawiający nie przewiduje konieczności dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej.
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VII. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

VIII.

Projektowane
postanowienia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.

IX.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej.
1.
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami jest pan Dawid
Lorenc.
2.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez
Zamawiającego.
3.
Postępowanie
prowadzone
jest
w języku
polskim
w formie
elektronicznej za pośrednictwem portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
4.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się; drogą elektroniczną przy
użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- oraz poczty elektronicznej: grzegw@grzegorzew.pl
5.
Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się; czy
komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
— za pośrednictwem posłańca,
— osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub
oferty.
6. Zamawiający zamieszcza na platformie miniPortal oraz stronie internetowej
www.grzegorzew.pl:
- specyﬁkację warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych,
- informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
ówień Publicznych,
- informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ustawy PZP – niezwłocznie po
otwarciu ofert,
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ,
- zmiany dotyczące SWZ,
- informacje zgodnie z art. 253 ustawy PZP - po wyborze oferty.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się; przestrzegać jego
postanowień.
10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
wynosi 150 MB.
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub świadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako
załącznik do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcje; “Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z
zakładki "Postępowania“.
13. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 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.
14. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwaliﬁkowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert tj. do dnia: 9 luty 2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
XII.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.
2. Ofertę oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp składa się
pod rygorem nieważności:
1)
w
formie
elektronicznej
podpisanej
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym lub
2) w postaci elektronicznej opatrznej podpisem zaufanym lub
3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
3. W procesie składania oferty, w tym oświadczeń o których mowa w art. 125 ust.1
ustawy Pzp na portalu, kwalifikowany podpis elektroniczny lub
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podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na
dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy
rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem
zaufanym
lub
podpisem
osobistym
przez
osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie elektronicznej poprzez podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
5. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
miniPortal.uzp.pl, na stronie dotyczącej postępowania,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

6.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

7.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

8.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli
Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości
lub części danego dokumentu powinny być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w
odrębnym pliku, dokumencie elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie
czy jego fragmencie. przykładowo w nazwie pliku oznaczenie: TP lub tajemnica. W przypadku treści
dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnica, przedsiębiorstwa może
zostać dokonane przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów,
dokumentu, w którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca ma
obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym względzie normuje deﬁnicja tajemnicy
przedsiębiorstwa zawarta w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie miniPortal kliknąć przycisk ,,Wycofaj ofertę-;”.
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, iż oferty podlegać będzie odrzuceniu.

11. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim.
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W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż
dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
13. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 pkt 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze
zm.) opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lubpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z
podpisaniem oryginału dokumentu,
z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio
przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia,
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
14. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być
zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls
.xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
17. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Zamawiający rekomenduje niestosowanie
takich plików.
18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości
plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego,
który wynosi maksymalnie 5MB.
19. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:
• Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie
plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.
• Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie
XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu.
20. 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.
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21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
22. Osobą składającą ofertę powinna być osobą kontaktową podawaną w
dokumentacji.
23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny
przed terminem składania ofert/wniosków.
24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się
wcześniejsze podpisanie paczki.

25. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

26. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

27. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca

nie korzysta z

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

28. Do oferty należy dołączyć:
28.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik;

28.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

28.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
–wzór świadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W
przypadku

wspólnego

ubiegania

się

o

zamówienie

przez

Wykonawców,

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;

28.4.

Zamawiający nie żąda innych podmiotowych środków dowodowych poza

oświadczeniem składanym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w tym
postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 pzp.
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28.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych

środków
dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
29. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w
oryginale.
30. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
31. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (t.j. 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 opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
32. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
33. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
33.1 Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z dokumentacja zamówienia,
33.2 Sposób składana dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty własne takie jak
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, dokument określający zasady
reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dokumenty
wspólne, takie jak formularz ofertowy składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
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XIII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortal.uzp.pl.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
10.01.2022 r., do godz. 10.00 .
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej
oferty.
XIV. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r., o godzinie 10.30.
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
XV. Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art.110
ust. 2 pzp, Wykonawcę:
1.1. 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.
258Kodeksu 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,
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f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15czerwca 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;
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
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;
1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. 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;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, 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 konkur encji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

3. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2a pzp Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego z
postępowania.

XVI. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto za tonę lub litr
dostarczonego asortymentu z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)
z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
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2.Wykonawca winien obliczyć cenę za zamówienie, uwzględniając wszystkie koszty
związane z realizacją zadania, w szczególności wynikające ze Specyfikacji Warunków
Zamówienia i załączonych do niej dokumentów. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie
winny obejmować całość kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia,
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą
niż dwa miejsca po przecinku.
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i
usług(VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem
nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako
błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się
ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z
art.223 ust. 2 pkt 3 pzp).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako
wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie obcej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na realizacje zamówienia.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10.Zgodnie z art.225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą maiłby
obowiązek rozliczyć. W ofercie, o którem mowa w ust.1, Wykonawca ma obowiązek:
10.1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
10.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do obowiązku podatkowego;
10.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
10.4. wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowani.
11. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadził 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.
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XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował
następującymi kryteriami:

A. Cena – waga kryterium 60 %
B. Termin dostawy – waga kryterium 40 %
A. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” (60) otrzyma oferta z najniższą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze
wzorem:
Cbno
Cn = ----------------- x 100 pkt x 60%
Cbob
gdzie:
Cn
Cbno
Cbob

- ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”
- Cena brutto oferty z najniższą ceną brutto
- Cena brutto oferty badanej

W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż wybór jego oferty będzie prowadził do
powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

B. Termin dostawy:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „termin dostawy” (40) otrzyma oferta z
najkrótszym terminem. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „termin dostawy”
zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Tdno
Td = ----------------- x 100 pkt x 40%
Tdno
gdzie:
Td Tdno
Tdob

ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „termin dostawy”
- Termin dostawy oferty z najkrótszym terminem dostawy
- Termin dostawy oferty badanej

Maksymalny termin dostawy wynosi 48 h.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki wg wzoru:
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CLP = C+TD
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C- liczba punktów przyznanych w kryterium "Cena"
TD - liczba punktów przyznanych w kryterium "Termin dostawy".
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą
liczbę punktów po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni wymagania ustawowe oraz
niniejszego SWZ.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą
określonym w SWZ.
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7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
XVIII.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
art. 577 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 ust. 1, jeżeli 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.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy
wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
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 albo unieważnić postępowanie.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 pzp oraz wskazanych
postanowieniach umownych.
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. nie zgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do
Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej.
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
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, żeli 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 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi sic; za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XIX.

XX. Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem

Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Grzegorzew,
przez Wójta Gminy, e-mail: grzegw@grzegorzew.pl (dalej

reprezentowana
Administrator)
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej na
adres: grzegw@grzegorzew.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp;
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Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez 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;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− 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. 1 lit. c RODO.
− przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu
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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.
XXI.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1;
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 2;
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3.

Wójt Gminy Grzegorzew
Bożena Dominiak
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