SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA POŚWIĘTNE
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129) – dalej pzp na dostawę pn.

Sukcesywna dostawa kruszywa w 2022 roku

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2022

POŚWIĘTNE 08.04.2022 R.

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2022
Sukcesywna dostawa kruszywa w 2022 roku

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA POŚWIĘTNE
NIP: 7681308374
MIEJSCOWOŚĆ: POŚWIĘTNE
ADRES: UL. AKACJOWA 4, 26-315 POŚWIĘTNE
STRONA INTERNETOWA: WWW.POSWIETNE.PL
TEL. 44 756 40 34
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: E-MAIL: poswietne@poswietne.pl
ePUAP DOSTĘPNY POD ADRESEM: HTTPS://EPUAP.GOV.PL/WPS/PORTAL/
NAZWA ADRESATA: GMINA POŚWIĘTNE
IDENTYFIKATOR ADRESATA: /GminaPoswietne_1/skrytka
Miejsce publikacji ogłoszenia:
Biuletyn Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://bip.poswietne.pl/strona-3334-zamowienia_publiczne.html
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia , zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie jest bezpłatne.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:45 do 15:45.

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 pzp.
oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” a także wydanymi na
podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. W zakresie nieuregulowanym przez
ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z
2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

3.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy pzp.

4.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.

6.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
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7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp

8.

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

9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o
którym mowa w art. 95 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za udział w postępowaniu.
16. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
17. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
19.

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ponieważ ze względów technicznych,
organizacyjnych oraz ekonomicznych tworzy ono nierozerwalną całość.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw łamanych dolomitowych oraz grysu
bazaltowego. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ taki podział
groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia przy ewentualnym udziale kilku
Wykonawców w realizacji zamówienia. Zamawiający uznał, że przy podziale ww. zamówienia na
części istnieje obawa niewyłonienia wykonawcy chociażby na jednym zadaniu, co w konsekwencji
może uniemożliwić realizację całości zadania.

20.

Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (dalej jako: SWZ) została opracowana przy
uwzględnieniu m.in.:
a.

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp);

b.

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

c.

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452);

Strona 3 z 26

Nr postępowania: UG.RZI.271.4.2022
Sukcesywna dostawa kruszywa w 2022 roku

d.

Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1913 z późn. zm.);

e.

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn zm.).

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Sukcesywna dostawa kruszywa w 2022
roku”.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy kruszyw łamanych dolomitowych oraz grysu
bazaltowego płukanego zgodnie z poniższym wykazem, zakupionych we własnym zakresie przez
Wykonawcę oraz dostarczenie i rozładunek na terenie Gminy Poświętne w miejsca wskazane
przez Zamawiającego:

Lp.

Nazwa

Jedn.
miary
t

Ilość
2 500

1

Kruszywo kamienne dolomitowe o frakcji 0÷31,5 mm

2

Grys bazaltowy płukany o frakcji 2÷5 mm

t

250

3

Grys bazaltowy płukany o frakcji 5÷8 mm

t

250

3.

Zamawiający nie dopuszcza dostaw kruszywa wapiennego, chalcedonitu i łupku.

4.

Wykonawca dla dostarczanego materiału ujętego w fakturach i dowodach dostawy WZ
zobowiązany jest przedłożyć deklaracje zgodności potwierdzoną przez Producenta (kopalnie).
Zamawiający w okresie dostawy kruszywa dopuszcza pobranie jego próbek dla zlecenia badań
laboratoryjnych jego technicznych właściwości.

5.

Kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci: drutów, gwoździ mogących uszkodzić
pojazdy poruszające się po drogach a także innych zanieczyszczeń (niesortowane kruszywo itp.)
oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp). W przypadku
ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający będzie żądał ich usunięcia
na koszt Wykonawcy lub nie przyjmie dostawy.

6.

Koszt transportu przedmiotu zamówienia oraz jego załadunku i rozładunku leży po stronie
Wykonawcy i należy ten koszt wkalkulować w cenę ofertową,

7.

Zamawiający będzie składał Wykonawcy sukcesywnie i w miarę potrzeb zamówienia na określone
ilości kruszywa zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ wraz ze
wskazaniem miejsca dostawy. Dostawa każdej partii kruszywa musi odbywać się w godzinach
pracy Urzędu Gminy Poświętne t.j. 7:45 – 15:45, poniedziałek - piątek przy obecności pracownika
Urzędu Gminy Poświętne, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez
Wykonawcę.

8.

Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich
norm:
a.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

b. PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
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Lub równoważnych w zakresie właściwości geometrycznych, fizycznych, mechanicznych
i chemicznych kruszywa.
9.

Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną
znakiem CE co wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu
z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi
zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.

10. Zgodność z polskimi normami definiuje właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne
i chemiczne kruszywa oraz podaje kategorie wymagań służące do oceny jego jakości.
11. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy p.z.p., zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty
budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107, że proponowane
rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia.
12. Wykonawca

przy

każdorazowym

dostarczeniu

materiału

jest

zobowiązany

przekazać

Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. Brak dostarczenia w/w dokumentów daje
Zamawiającemu prawo do odmowy odbioru kruszywa. Zamawiający zastrzega możliwość
dokonania doraźnej kontroli wagi dostarczonego kruszywa.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w ramach:
a. Kruszywo kamienne dolomitowe o frakcji 0÷31,5 mm w ilości 500 ton (do 20% wartości
zamówienia podstawowego),
b. Grys bazaltowy płukany o frakcji 2÷5 mm w ilości – 50 ton (do 20% wartości zamówienia
podstawowego),
c.

Grys bazaltowy płukany o frakcji 5÷8 mm w ilości – 50 ton (do 20% wartości zamówienia
podstawowego)

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części)
w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo
zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego
bieżących potrzeb.
15. W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Oświadczenie będzie zawierało
potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do
umowy
16. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma
obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
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17. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie
świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak
zamówienie podstawowe.
18. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu
podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji.
19. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.
20. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
21. Zamawiający przewiduje rozliczenie w postaci faktur cząstkowych po dostarczonej partii kruszywa.
22. Sposób rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się na zasadach opisanych
we wzorze Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).
23. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli w SWZ oraz we wszystkich
dokumentach stanowiących załączniki do SWZ odniesiono się do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt
2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
24. Jeżeli w SWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SWZ wskazano znaki
towarowe, patenty, pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie

rozwiązań

równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych
parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
25. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż
wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku
Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie
materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być
zaakceptowane przez Zamawiającego
26. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV):
Główny przedmiot:
CPV - 14212200-2 – bazalt kruszony
Dodatkowe przedmioty:
CPV - 44922200-1 – dolomit
CPV - 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: 200 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem
dostaw.
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2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

1.

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.
1)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)

zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 pzp

2.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

4.

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

5.

Wyklucza się Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż
w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w ww. pkt 1.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ1;

2.

Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1

Oświadczenie składane zgodnie z art. 273 ust. 1 p.z.p., który brzmi „W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.”.
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3.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych2, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp oraz
art. 108 ust 1 pkt 4 (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego) sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;

5.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
.na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 3.

6.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1)

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp do tych
środków;

2)

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które

7.

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów

8.

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

2

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 17 p.z.p. przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
3
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
VIII.INFORMACJA DLA

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH

SIĘ O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.

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

2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4.

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

5.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

IX.INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH
1. Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 4.1.- składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej sytuacji tego rodzaju
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
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złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
ich złożeniem.
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

X.PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. Zamawiający

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadomo na etapie składania oferty) nazwy
(firmy) tych Podwykonawców.
XI.INFORMACJA O FORMIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się w formie
elektronicznej.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony
w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, dalej jako „rozporządzenie”.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem

podmiotu

udostępniającego

zasoby”,

przedmiotowe

środki

dowodowe,

pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia,
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
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określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o
których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.
5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i
odpowiednio oznaczonym pliku.
6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”,
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w
przypadku:
8.1.

podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

8.2.

przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.
10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
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11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
13. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku:
13.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający

się

o

udzielenie

zamówienia,

podmiot

udostępniający

zasoby

lub

Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich
dotyczą;
13.2. przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
13.3. pełnomocnictwa - mocodawca.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym
mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz.
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne
dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk
wizualizacji treści tego dokumentu.
17. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w szczególności
identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio Wykonawcy,
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego
zasoby

lub

Podwykonawcy,

potwierdzający

zgodność

wydruku

z

treścią

dokumentu

elektronicznego.
18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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19. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie
następujące wymagania:
19.1. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznym nośniku danych;
19.2. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
19.3. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą
wydruku;
19.4. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.

XII.SPOSÓB

KOMUNIKACJI

ORAZ

WYMAGANIA

TECHNICZNE

I

ORGANIZACYJNE

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl , ePUAP (Elektroniczna
Skrzynka

Podawcza

–

nazwa

–

Gmina

Poświętne:

/GminaPoswietne_1/skrytka)

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: marta.koska@poswietne.pl lub
poswietne@poswietne.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania UG.RZI.271.4.2022 lub numerem
ID postępowania.
2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z wykonawcami osoby wskazane poniżej:
1) w zakresie proceduralnym:
MARTA KOŚKA, tel. 447564034 wew. 31;
2) w zakresie merytorycznym:
KRZYSZTOF KOŚKA, tel. 502626580
4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert.
7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 6, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z
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wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy

pełnomocnictwa

lub

innego

dokumentu

potwierdzającego

umocowanie

do

reprezentowania Wykonawcy.
10. Zapisy Rozdziału XII pkt 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
12. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu:
12.1.

Konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem
do sieci do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.

12.2.

Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu
odbioru danych:

12.2.1. Formularze udostępnianie są za pomocą protokołu TLS 1.2;
12.2.2. Formularze dostępne są w formacie danych HTML, z kodowaniem UTF-8;
12.2.3. Oznaczanie czasu odbioru danych- wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są co z dokładnością co do setnej części sekundy;
12.2.4. Integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP
Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli
Urzędowego Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysłanym
dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie
doręczenia.
12.3.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

12.3.1. Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0;
12.3.2. Mozilla Firefox od wersji 15;
12.3.3. Google Chrome od wersji 20;
12.3.4. Microsoft Edge.
13. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych
przy

ich

użyciu

zostały

opisane

w

Regulaminie

(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi)
platformy

usług

administracji

publicznej

oraz

korzystania

Warunkach

(ePUAP)

z

systemu

korzystania

z

miniPortal

elektronicznej

(https://www.gov.pl/web/gov/warunki-

korzystania).
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14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
16. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowania można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
17. Złożenie oferty:
17.1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

17.2.

Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/, w szczegółach
danego postępowania.

17.3.

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
(https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf).
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

17.4.

Wykonawca, aby wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć
ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie ePUAP. Po założeniu konta
Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji. Aby złożyć ofertę użytkownik wybiera Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty.

17.4.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w
szczególności w ogólnodostępnych formatach i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.
17.4.2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (np. format
ZIP).
17.4.3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
17.4.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XII pkt 17
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SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego Formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa –
Gmina Poświętne - /GminaPoswietne_1/skrytka) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji).
19. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym
Zamawiający komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail:
poswietne@poswietne.pl, marta.koska@poswietne.pl.
20. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w Rozdziale XII pkt 19 SWZ adres email.
21. Sposób sporządzenia oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z następującymi rozporządzeniami:
21.1.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452);

21.2.

Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2020 r. poz. 2415);

21.3.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 2247 ze zm.).

22. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski (inne niż wskazane w
rozdziale XII pkt 17 SWZ), zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
23. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
24. W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem.

XIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść ofert powinna być zgodną z treścią SWZ oraz załącznikami do SWZ.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
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4. Treść oferty musi być sporządzona w języku polskim. Oferta, oświadczenia oraz każdy dokument
złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
5.1.

Oświadczenia, o których mowa z Rozdziale VII ust. 1 SWZ;

5.2.

Oświadczenie o udziale Podwykonawców (jeżeli dotyczy);

5.3.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę (jeżeli dotyczy);

5.4.

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy);

5.5.

Oświadczenie, z którego wynika zakres dostaw wykonywanych przez poszczególnych
Wykonawców, do realizacji których są wymagane warunki udziału w postępowaniu (jeżeli
dotyczy).

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Gmina Poświętne /GminaPoswietne_1/skrytka) i udostępnionego również na miniPortalu.

W formularzu oferty

Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
7. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, następnie szyfruje ofertę i wysyła ją do
Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP
(Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Gmina Poświętne - /GminaPoswietne_1/skrytka).
7.1.

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia
weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i certyfikat są
przyporządkowane, może go używać.

7.2.

Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie
opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP.

7.3.

Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie
opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny
chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego).

8. Sposób składania podpisów:
8.1.

Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez
Wykonawcę podpisu;

8.2.

Sposób

złożenia

podpisu

zaufanego

został

opisany

pod

adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przezinternet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
8.3.

Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/edowod/podpis-osobisty.
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9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej

formy

organizacyjnej

Wykonawcy

albo

przez

upełnomocnionego

przedstawiciela

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z właściwego
rejestru.
10. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie
jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii 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 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym bądź też 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.
11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

-

pełnomocnictwo

do

reprezentowania

wszystkich

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
12. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
muszą być przekazane do Zamawiającego w wyodrębnionym pliku.
13. 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 lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
14. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez Podwykonawcę
jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za
zgodność z oryginałem.
15. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z
poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
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wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa– Urząd Gminy w Rzeczycy) i udostępnionych
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na mini portalu.
17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
18. Zmiana/wycofanie oferty:
18.1.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePuap

(Elektronicznej

Skrzynki

Podawczej

–

nazwa

–

Gmina

Poświętne

-

/GminaPoswietne_1/skrytka) i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu.
18.2.

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

XIV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2022r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, 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 ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

XV.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 r do godziny 12:00 dokonując
przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu:
Nazwa adresata: Gmina Poświętne
Identyfikator adresata: /GminaPoswietne_1/skrytka

2.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

3.

Decyduje data oraz dokładny czas [hh:mm:ss] generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

4.

Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
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5.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert [art. 226 ust. 1 pkt 1
ustawy pzp].

6.

Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.

7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 13:00.

8.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.

9.

Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o4:
1)

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Ceną ofertową wymienioną w formularzu oferty jest całkowita cena brutto, za wykonanie przedmiotu
zamówienia zawarta w formularza oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia i na zasadach określonych we wzorze umowy.
2. UWAGA: Podane w formularzu ofertowym przewidywane ilości poszczególnego rodzaju dostaw są
wielkościami prognozowanymi umożliwiającymi wybór najkorzystniejszej oferty. Natomiast
zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami

Zamawiającego. Wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonane dostawy i stawkę jednostkową
wskazaną w formularzu ofertowym.
3. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub
podatkiem akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT /podatku akcyzowego, zgodnej
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/ podatku akcyzowym, należy do
Wykonawcy.
4. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu
oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku VAT.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą
4

Zgodnie z art. 222 ust. 5 p.z.p.
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ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Ceny brutto określone w Formularzu ofertowym, muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się ,a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną
cyfrę powiększa się o jednostkę).
7. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze
umowy.
9. Oferta z rażąco niską ceną
9.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych.
9.2. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
9.2.1.wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 tej ustawy,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
9.2.2.wartości zamówienia
zaktualizowanej

z

powiększonej

o

należny

uwzględnieniem okoliczności,

podatek

od towarów

które nastąpiły

po

i

usług,

wszczęciu

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5.1.
9.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy.
9.4. Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem,
podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

XVII.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów przy
uwzględnieniu następującego kryterium:
Kryterium

Waga kryterium %

Cena – C

60%
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Termin płatności faktury – T

2.

40%

sposób obliczania wartości punktowej dla kryteriów (1% = 1,00 pkt):
a. Kryterium cena (C) – waga kryterium 60 % (max 60,00 pkt.)
- ocena będzie przeprowadzona na podstawie ceny brutto podanej przez
Wykonawcę w ofercie.
Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego
wzoru:

C min
C=

--------------- x 60,00
C bad

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena
C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad – cena oferty badanej nie podlegających odrzuceniu
b. W kryterium termin płatności (T), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca
przedstawił jak najdłuższy termin płatności zamówienia (termin).
W kryterium „Termin płatności” (T) oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Terminy będą punktowane zgodnie z poniższym opisem:
Termin płatności (T)
14 dni
od 15 do 20 dni
od 21 dni do 25 dni
od 26 do 30 dni

Punktacja
0 pkt.
10 pkt.
20 pkt.
40 pkt.

Maksymalnie punktowanym terminem płatności będzie termin 30 dni.
Zaoferowanie w ofercie terminu płatności krótszego niż 14 dni lub dłuższego niż 30 dni
spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na treść niezgodną z SWZ.
Umowa zostanie uzupełniona o termin płatności wskazany w formularzu ofertowym.
3.

Cena oceniana w niniejszym kryterium to całkowita cena oferty tj. cena brutto.

4.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XIX.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY
1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt 2 niniejszego Rozdziału, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęła jedna oferta.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy
XX.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1)

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia

5.

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
Odwołanie wnosi się w terminie:

6.

1)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli

informacja została przekazana

przy

użyciu środków komunikacji

elektronicznej,
2)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 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

5.

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.

6.

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.

7.

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

8.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 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.

9.

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

XXI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
a.

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315
Poświętne tel.+48(44)756-40-34, e-mail: poswietne@poswietne.pl

b.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl Lub pisemnie na adres Administratora.
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c.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów
regulujących wykonywanie zadań gminy.

d.

W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą
przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu
postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2021, poz.
735 ze zm.).

e.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą

f.

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
g.

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

h.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
i.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

ii.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

iii.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

iv.

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych

narusza

przepisy

ogólnego

rozporządzenia

o ochronie

danych

osobowych (RODO).
i.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.1.3.

j.

Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
i. podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym,
jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom
zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT;
ii. podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać
dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
iii. operatorom pocztowym;
iv. pracownikom Administratora.
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Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Załącznik nr 5

Oświadczenie - Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6

Harmonogram rzeczowy

Załącznik nr 7

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów

Załącznik nr 8

Identyfikator postępowania

Załącznik nr 9

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
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