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Świlcza, 25.01.2022 r. 

 

 

Golden Line Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 150 

35-506 Rzeszów 

zp@golden-line.eu 

Adres korespondencyjny: 

Świlcza 147G/1 

36-072 Świlcza 
 

 

Centrum Usług Wspólnych 

w Ustrzykach Dolnych, 

Ul. Dobra 8, 

38-700 Ustrzyki Dolne 

 

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb 

Ustrzyckiej Grupy Zakupowej w Ustrzykach Dolnych na rok 2022”. 

postępowanie znak: CUW.2611.1.2022 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca – Golden Line Sp. z o.o. podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Golden Line Sp. z o.o. wyjaśnia, iż: 

• brała udział w porozumieniu mającym na celu zakłócenie konkurencji, 

• udział w porozumieniu nie doprowadził do powstania szkody, 

• w dalszej części wyjaśnia fakty i okoliczności zdarzenia, 

• aktywnie współpracuje z właściwymi organami w celu pełnego wyjaśnienia 

okoliczności pozostawania w porozumieniu, 

• podjęła środki celem zapobiegania dalszym nieprawidłowościom: 

− zerwała wszelkie powiązania 

− zreorganizowała personel 

− wdrożyła system sprawozdawczości 

− utworzyła struktury audytu 

− wprowadziła wewnętrzne regulacje 

− wdrożyła dodatkowe działania w strukturach firmy. 
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Porozumienie nastąpiło w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

przez Zamawiającego – Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA pod nazwą: 

„Sukcesywna dostawa tonerów, tuszów, bębnów, pasów transmisyjnych, zbiorników na zużyte 

tonery i taśm barwiących do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór zużytych 

materiałów eksploatacyjnych z miejsc wskazanych przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA”.  

 

Istnienie porozumienia: 

• zostało stwierdzone wyrokiem - Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2021 roku 

wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 431/21,   

• utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział 

Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych z dnia 25 czerwca 2021 roku 

wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Zs 56/21. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w 

Warszawie doręczony Spółce w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

 

W związku z ww. okolicznością, korzystając z uprawnień wynikających z art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp wnoszę o niewykluczanie Wykonawcy z postępowania i uznanie, że 

przedstawione w ramach samooczyszczenia wyjaśnienia wraz z załączonymi dowodami, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

 

 

SAMOOCZYSZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 110, ust 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach 

określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni 

zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

 



 
 

3 
 

 

W związku z powyższym Wykonawca przedstawia w ramach samooczyszczenia wyjaśnienia wraz 

z dowodami.  

 

 

1) art. 110 ust. 2 pkt 1 naprawienie lub zobowiązanie się do naprawienia szkody 

wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne 

 

W odniesieniu do działań wymienionych w art. 110 ust. 2 pkt 1 Wykonawca oświadcza, że jego 

udział w porozumieniu mającym na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego – Mazowiecką Instytucję 

Gospodarki Budżetowej MAZOVIA nie doprowadził do powstania szkody. Oferty obu 

wykonawców uczestniczących w porozumieniu zostały odrzucone przez Zamawiającego ze 

względu na wystąpienie przesłanki wykluczenia wykonawców, a w konsekwencji – nie doszło do 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez żadnego z tych wykonawców. 

Wykonawca, wobec którego zachodzą odpowiednie podstawy wykluczenia, nie podlega takiemu 

wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że podjął łącznie działania wymienione w art. 110 

ust. 2 pkt 1–3 Pzp. Jak wynika z brzmienia zdania wprowadzającego do wyliczenia, działania 

wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1–3 Pzp muszą być podjęte łącznie. Jednocześnie szczegółowa 

analiza katalogu tych działań wskazuje, że powinny być one dostosowane do konkretnego 

naruszenia. Jeżeli przykładowo z nieprawidłowego postępowania wykonawcy nie wynikła 

żadna szkoda, działania nie będą obejmowały naprawienia szkody zgodnie z art. 110 ust. 2 

pkt 1 Pzp. […] Nasuwa się na tym tle wniosek, że działania wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1–3 Pzp 

muszą być podjęte łącznie, pod warunkiem, że w danym przypadku określone działanie nie jest 

bezprzedmiotowe (tak w: Prawo zamówień Publicznych. Komentarz, pod red. H. Nowaka, M. 

Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, s. 414, pkt 4). 

 

W wyroku KIO z dnia 12 czerwca 2020 r. (KIO 697/20), zapadłym na tle przepisów ustawy – 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. również trafnie wskazano, że środki 

naprawcze powinny być ściśle skorelowane z podstawą wykluczenia, której wykonawca 

podlega. W sprawie rozstrzygniętej tym wyrokiem, w której odwołujący podniósł brak 

zadośćuczynienia pokrzywdzonemu powstałej szkodzie przez wykazującego swe 

samooczyszczenie wykonawcy, KIO uznała, że tenże brak nie stoi na przeszkodzie uznaniu self-

cleaningu za prawidłowy, skoro nie podjęto żadnych kroków prawnych, aby jakiekolwiek 

zadośćuczynienie otrzymać. 

 

W związku z powyższym Wykonawca odstępuje od wykazania działań wymienionych w art. 

110 ust. 2 pkt 1 ze względu na ich bezprzedmiotowość. 
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2) art. 110 ust. 2 pkt 2 wyczerpujące wyjaśnienie faktów i okoliczności związanych z 

przestępstwem, wykroczeniem lub nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywna współpraca odpowiednio z 

właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

 

 

a) Cel porozumienia 

Celem porozumienia było ograniczenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym przez Zamawiającego – Mazowiecką Instytucję Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA, które polegało na wspólnym uzgodnieniu treści składanych ofert w 

postępowaniu, wspólnym przygotowaniu ofert, a w szczególności uzgodnieniu warunków 

cenowych dla asortymentu wymaganego w ww. postepowaniu.  Porozumienie miało doprowadzić 

do zwiększenia szans wyboru oferty jednego z wykonawców tj. firmy Golden Line sp. z o.o. lub 

MCSupplies Marcin Cieszyński. 

 

b) Czas trwania porozumienia 

Porozumienie trwało od dnia 12 stycznia 2021 roku tj. od dnia sporządzenia ofert przez Golden 

Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz przez Pana Marcina Cieszyńskiego przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MCSupplies Marcin Cieszyński w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego – 

Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA. 

 

Porozumienie zakończyło się w dniu 04 lutego 2021 roku tj. w dniu, w którym Zamawiający 

odrzucił ofertę Golden Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz ofertę Pana Marcina 

Cieszyńskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MCSupplies 

Marcin Cieszyński z uwagi na uznanie, że złożenie tych ofert stanowiło czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

 

c) Osoby biorące udział w porozumieniu i ich rola 

Udział w porozumieniu ze strony Golden Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie brał Prezes 

Zarządu Paweł Dostych. 

Udział w porozumieniu ze strony Marcina Cieszyńskiego przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą: MCSupplies Marcin Cieszyński brał osobiście Marcin 

Cieszyński. 

Oprócz w/w osób w porozumieniu nie brała udziału żadna inna osoba.  

 

Rolą Marcina Cieszyńskiego było zwrócenie się do Golden Line Sp. z o.o. z wnioskiem o 

sporządzenie wyceny produktów firmy Golden Line celem złożenia przez Marcina Cieszyńskiego 

oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo Marcin Cieszyński 

skorzystał z wzorów dokumentów udostępnionych mu przez Prezesa Zarządu Golden Line Sp. z 

o.o. z siedzibą w Rzeszowie Pawła Dostycha celem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

 

Rolą Pawła Dostycha – Prezesa Zarządu Golden Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie było 

sporządzenie wyceny produktów firmy Golden Line celem złożenia przez Marcina Cieszyńskiego 
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oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienie Marcinowi 

Cieszyńskiemu wzorów dokumentów stanowiących załączniki do oferty. Dodatkowo Paweł 

Dostych zlecił pracownikom Golden Line wysyłkę oferty i oświadczeń Pana Marcina 

Cieszyńskiego przy pomocy firmy kurierskiej, która stale współpracuje z Golden Line Sp. z o.o. z 

siedzibą w Rzeszowie. 

 

d) współpraca z właściwymi organami 

 

W literaturze wskazuje się, że właściwymi organami, o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt 2 są 

organy, które są powołane do wyjaśnienia zarzucanego wykonawcy przestępstwa, wykroczenia lub 

innego nieprawidłowego postępowania, a zatem odpowiednio do okoliczności konkretnego 

przypadku prokuratura, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Najwyższa Izba Kontroli, 

Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wszelkie pozostałe organy, które z urzędu są 

odpowiedzialne za przeprowadzenie dochodzenia związanego z przestępstwem, wykroczeniem lub 

nieprawidłowym postępowaniem wykonawcy (tak Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod 

red. H. Nowaka…, s. 416 pkt 6). 

 

Do chwili obecnej Wykonawca nie uzyskał zgody instytucji prowadzącej postępowanie 

wyjaśniające w zakresie zawartego przez Wykonawcę porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji na ujawnienie informacji odnośnie przedmiotowego postępowania. Instytucja, która 

prowadzi z udziałem Wykonawcy postępowanie wyjaśniające poinformowała Wykonawcę 

pisemnie, że Wykonawca nie może ujawniać informacji o współpracy z tym organem, zaś 

zachowanie w tym zakresie tajemnicy przez Wykonawcę wymagane jest treścią bezwzględnie 

obowiązującego przepisu prawa. Wykonawca nie jest uprawniony do ujawnienia jakiejkolwiek 

informacji w tym zakresie bowiem wskazanie informacji o charakterze postępowania 

wyjaśniającego jak również wskazanie podstawy prawnej wymogu zachowania w tajemnicy 

informacji o toczącym się postępowaniu doprowadzi do ujawnienia danych o tym postępowaniu. 

 

Wykonawca wskazuje, że do ujawnienia pisma właściwego organu dotyczącego zakazu 

ujawniania przez Wykonawcę informacji o toczącym się postępowaniu wyjaśniającym może dojść 

w przypadku ewentualnego wszczęcia postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą 

Odwoławczą w trybie art. 545 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że Izba, na wniosek lub z urzędu, 

może w niezbędnym zakresie ograniczyć stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego 

prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, jeżeli udostępnienie tego 

materiału groziłoby ujawnieniem informacji stanowiącej tajemnicę chronioną na podstawie 

odrębnych przepisów, inną niż informacja niejawna. 

 

Wykonawca oświadcza, iż obecnie w toku pozostaje postępowanie wyjaśniające w zakresie 

zawartego przez Wykonawcę porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, zaś w 

ramach tego postępowania Wykonawca przejawia aktywną współpracę z organem kontrolnym. 

 

 

Czyn, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, może być kwalifikowany jako przestępstwo (art. 305 

k.k.), w związku, z którym może być prowadzone postępowanie przygotowawcze. 
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W związku z tym należy mieć na uwadze art. 241 §1 ustawy Kodeks karny (dalej: kk), tj: „Kto bez 

zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim 

zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

Przestępstwo z art. 241 KK polega na rozpowszechnianiu publicznym wiadomości z 

postępowania przygotowawczego lub rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności. 

Rozpowszechnianie to działanie umożliwiające szersze rozejście się wiadomości wśród większej 

liczby osób, czynienie wiadomości ogólnie dostępnymi. Sposób działania sprawcy jest przy tym 

dowolny – może to być przekaz ustny, przy użyciu druku, czy też innych technik informacyjnych, 

np. Internetu. Określenie "publicznie" oznacza takie działanie, gdy ze względu na miejsce 

działania bądź ze względu na okoliczności i sposób działania sprawcy jego zachowanie się jest lub 

może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej liczby osób. Ze względu na zasadę jawności 

postepowania i w konsekwencji – jawność protokołu postępowania, to znamię tego czynu 

zabronionego mogłoby zostać uznane za zaistniałe. 

Kolejnym przepisem jest art. 28a ust 3 nik, który jednoznacznie wskazuje na zachowanie 

poufności: Program kontroli i tematyka kontroli są dokumentami chronionymi tajemnicą 

kontrolerską, udostępnianymi pracownikom Najwyższej Izby Kontroli w związku z 

wykonywaniem zadań służbowych. Innym osobom program kontroli lub tematyka kontroli może 

zostać udostępniona w uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

 

Czyn, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 jest porozumieniem, o którym mowa w art. 6 ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z 

procedury, o której mowa w art. 113a i n. uokik. W takim wypadku zgodnie z art. 113a ust. 5 pkt 

4 nie może ujawniać faktu złożenia wniosku do Prezesa UOKiK. 

  

Jednocześnie wykonawca deklaruje gotowość do pełnej współpracy z zamawiającym w 

celu wyjaśnienia okoliczności uczestnictwa w porozumieniu. W tym miejscu, dla uniknięcia 

nieporozumień, należy podnieść, że w przepisie art. 110 ust. 2 pkt 2, w kontekście 

podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 5, nie jest zamawiającym z postępowania, 

którym wystąpiły dane okoliczności, ale zamawiającym, przed którym wykonawca 

dokonuje self-cleaningu.  

 

„Jeżeli okoliczności wskazane w przywołanych przepisach wystąpią (autorka ma na myśli m.in. 

art. 108 ust. 1 pkt 5 – uwaga Wykonawcy), wykonawca podlega wykluczeniu. Jednocześnie trudno 

mówić o możliwości jakiegokolwiek wykazania rzetelności przez wykonawcę, który w danym 

postępowaniu dopuszcza się tak określonego negatywnego zachowania, np. przez wyjaśnienie 

sprawy czy naprawienie szkody. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że zaistnienie takich 

okoliczności w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia może przesądzać o wykluczeniu 

w kolejnych postępowaniach w okresach wskazanych dla każdej z przesłanek wymienionych w 

art. 111 p.z.p. Należy więc przyjąć, że nie jest logicznie dopuszczalne przeprowadzenie 

samooczyszczenia w postępowaniu, w którym dane okoliczności wystąpiły – wykonawca 

podlega wykluczeniu, bo nie może wykazać, że podjął czynności określone w art. 110 ust. 

2 pkt 1–3 p.z.p. Możliwe jest natomiast wykazanie, że wykonawca podjął działania i odzyskał 

reputację rzetelnego wykonawcy w kolejnych postępowaniach następujących później. W ten 

sposób zagadnienie zastosowania samooczyszczenia przy zajściu przesłanek wykluczenia ze 
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względu na przedstawienie nieprawdziwych informacji rozstrzygnęła KIO w wyroku z 

13.02.2018 r., KIO 185/18, LEX nr 2476686: W przypadku więc przesłanki wykluczenia z pkt 17 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp [podstawa wykluczenia ze względu na nieprawdziwe informacje w 

poprzednio obowiązującej ustawie – dop. M.S.] uznać należy, że dopuszczalność samooczyszczenia 

«aktualizuje się» dopiero w kolejnym postępowaniu, dopiero bowiem w przypadku kolejnego 

postępowania fakt istnienia podstawy wykluczenia jest już wykonawcy znany (wykonawca został 

uprzednio, w innym postępowaniu wykluczony i ciąży na nim odium wykonawcy przedstawiającego 

zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd).” (tak: M. Stachowiak [w:] W. Dzierżanowski, 

Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 

Warszawa 2021, art. 110.). 

  

Skoro więc nie jest możliwe samooczyszczenie w przypadku podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 

1 pkt 5 w postępowaniu, w którym dane okoliczności wystąpiły, to logicznym jest również 

wniosek, że zamawiający, o którym mowa w art. 110 ust. 2 pkt 2 („wyczerpująco wyjaśnił fakty 

i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym 

postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z 

właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;”) nie jest zamawiającym z 

postępowania, którym wystąpiły dane okoliczności, ale zamawiającym, przed którym 

wykonawca dokonuje self-cleaningu.  

  

Tezę tę wydaje się potwierdzać orzecznictwo TSUE. W wyroku TSUE z 24.10.2018 r., C-124/17, 

Vossloh Laeis GmbH v. Stadtwerke München GmbH, EU:C:2018:855 Trybunał Sprawiedliwości 

uznał, iż „artykuł 80 dyrektywy 2014/25/UE w związku z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE 

należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie obowiązywaniu przepisu 

prawa krajowego, który wymaga, aby wykonawca, chcąc wykazać swą rzetelność pomimo 

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia, w pełni wyjaśnił fakty i okoliczności związane z 

popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem, aktywnie współpracując nie tylko z organem 

prowadzącym dochodzenie, ale również z instytucją zamawiającą, w zakresie właściwym dla 

jej roli, by wykazać odzyskanie przez siebie statusu rzetelnego wykonawcy, pod 

warunkiem że ta współpraca będzie ograniczona do środków ściśle niezbędnych do tej 

oceny”. 

 

 

 

3) art. 110 ust. 2 pkt 3 podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, odpowiednich dla zapobiegania dalszym przestępstwom, 

wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu 

 

 

Golden Line Sp. z o.o. podjęła konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie 

dla zapobiegania dalszym przypadkom naruszenia uczciwej konkurencji w postaci zaprzestania 

sporządzania wyceny ofert dla innych podmiotów, które chcą brać udział w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo Golden Line Sp. z o.o. zrezygnowała z możliwości 

wysyłki ofert i innych dokumentów przetargowych dotyczących podmiotów trzecich za 

pośrednictwem firm kurierskich obsługujących firmę Golden Line.  
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Golden Line mocą uchwał wspólników Spółki podjęła następujące środki zaradcze mające 

zapobiec ponownemu naruszeniu zasad uczciwej konkurencji: 

1) Prezes Zarządu Pan Paweł Dostych w pierwszej kolejności został odsunięty od składania 

wszelkich oświadczeń woli w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 

następnie został odwołany z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu (w załączeniu uchwała 

Zarządu z dnia 22 września 2021r). Golden Line wskazuje, iż wniosek do Krajowego 

Rejestru Sądowego o zmianę danych Spółki poprzez wykreślenie ze składu Zarządu Pana 

Pawła Dostycha został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod sygn. akt RZ.XII Ns-Rej.KRS 147/22/200. 

Nadzór nad Działem Zamówień Publicznych został powierzony członkowi zarządu – panu 

Krzysztofowi Dostychowi.  

2) W związku z tym, iż spółka Golden Line ma zawarte umowy na dostawy tonerów marki 

WD (Wirksam Drucken) dla aktualnych kontrahentów, w początkowej fazie zerwania 

współpracy z firmą MC Suppllies Marcin Cieszyński, Spółka Golden Line Sp. z o.o. 

zaprzestała bieżącej sprzedaży na rzecz Pana Marcina Cieszyńskiego produktów firmy 

Golden Line i Novo; Aktualnie spółka Golden Line finalizuje transakcję wykupu części 

firmy MC Supplies Marcin Cieszyński.  Tego typu transakcja spowoduje definitywne 

zerwanie relacji handlowych pomiędzy Golden Line, a MC Supplies Marcin Cieszyński. W 

załączeniu list intencyjny obu przedsiębiorstw. 

3) w Golden Line Sp. z o.o. został wprowadzony Regulamin udziału Golden Line Sp. z o.o. w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, uwzględniający obowiązek 

zachowania zasad uczciwej konkurencji, które zawiera następujące rozwiązania: 

● wprowadza obowiązek składania pisemnych oświadczeń pracowników 

uczestniczących w przygotowaniu ofert w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczących konfliktu interesów; 

● wprowadza zasadę „dwóch par oczu” przy sporządzaniu ofert wraz z załącznikami 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

● tworzy stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych, odpowiedzialnego 

za nadzór nad zgodnym z prawem i Regulaminem udziałem Spółki w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

● wprowadza obowiązek zachowania w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi 

treści dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego;  

● wprowadza zakaz świadczenia na rzecz podmiotów trzecich przez pracowników 

Golden Line Sp. z o.o. usług mających na celu pomoc w sporządzeniu ofert w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

● wprowadza obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego kwestii przeciwdziałania 

zawierania porozumień naruszających uczciwą konkurencję każdego pracownika 

Działu Zamówień Publicznych oraz Zarządu; 

● tworzy niezależne stanowisko audytora wewnętrznego ds. zamówień publicznych 

do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 

i standardów. 

 

 

W dniu 7 października 2021 r.  odbyło się szkolenie pracowników Działu Zamówień Publicznych 

oraz Zarządu Golden Line Sp. z o.o. dotyczące kwestii przeciwdziałania zmowom przetargowym. 
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Przeprowadzenie szkolenia zostało zlecone JTP Training and Management z siedzibą w 

Warszawie. Szkolenie przeprowadził r.pr. Paweł Skrodzki z Kancelarii Prawnej Pieróg & 

Partnerzy w Warszawie. Szkolenie obejmowało następujące tematy: 

1. Ochrona konkurencji w przetargach publicznych. 

2. Ryzyka związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 

kontekście naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wystąpienia konfliktu interesu. 

3. Porozumienie ograniczające konkurencję. 

4. Zmowa przetargowa – współpraca zamiast konkurencji. 

5. Mechanizm zmów horyzontalnych. 

6. Zmowy pionowe. 

7. Okoliczności i dowody zmowy. 

8. Konsekwencje zmów przetargowych: 

● w danym postępowaniu; 

● w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

● odpowiedzialność karna; 

● postępowanie przed Prezesem UOKiK; 

● kary finansowe. 

9. Zapobieganie porozumieniom ograniczającym konkurencję. 

 

Spółka Golden Line cały czas wdraża nowe rozwiązania, aby usprawnić pracę firmy, m.in.: 

• zmieniona została siedziba firmy, gdzie jest infrastruktura pod monitoring zewnętrzny 

oraz wewnętrzny firmy, 

• zostały wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia wejść do firmy poprzez kod, osoby 

postronne nie mają możliwości wejścia samowolnie do siedziby spółki Golden Line, 

• wszelkie działania pracowników w sieci w tym monitorowanie poczty mailowej 

przychodzącej oraz wychodzącej są kontrolowane,  

• komputery przenośne deponowane są do sejfu, pracownik chcąc skorzystać z komputera 

poza terenem firmy musi uzyskać pisemną zgodę przełożonego, 

• spółka Golden Line jest w trakcie audytu certyfikującego w zakresie Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.  

Wszelkie działania zapobiegania wykroczeniom i nieprawidłowemu postępowaniu są 

podejmowane sukcesywnie i kompleksowo, dlatego też są czasochłonne, wymagają dużego 

nakładu finansowego jak i zaangażowania pracowników spółki Golden Line co wiąże się również 

z przeorganizowaniem struktur spółki.  

 

Poniżej Spółka przedstawia dane postępowań uwzględniające samooczyszczenie, gdzie dokonano 

wyboru firmy Golden Line sp. z o.o. oraz zawarto umowy na realizację zamówienia publicznego 

uznając treść złożonych wyjaśnień i podjętych działań w zakresie samooczyszczenia.  
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WYBÓR GOLDEN LINE 

Data inf. o 
wyborze 

GL Zamawiający Sygnatura Sprawy 

10.09.2021 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce MSS-DN-ZPP-26-30/21 

10.09.2021 Gmina Dąbrowa Górnicza ZO.WOU.271.4.34.2021 

17.09.2021 Uniwersytet Śląski w Katowicach  DZP.381.052.2021.DWK 

07.10.2021 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy DOZ/TJ/2540/02/03/2021 

14.10.2021 Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie PK.ZZP.261.31.2021 

26.10.2021 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie 
22 WOG-
ZP.2712.21.2021/Z/142/0700/144/1102/D/PN 

01.12.2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 22/2021 

03.12.2021 Politechnika Świętokrzyska AZA-381-58/20 

06.12.2021 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 3032-7.261.11.2021 

16.12.2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny AEZ/S-059/2021 

11.01.2022  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Z-2502-49/21 

 

 

W związku z powyższym spółka Golden Line ma nadzieję, że przedłożone wyjaśnienia oraz 

dokumenty w ramach samooczyszczenia są w pełni wyczerpujące i niebudzące wątpliwości 

Zamawiającego. 

Wnioskujemy o uznanie przedstawionych wyjaśnień oraz wdrożonych regulacji jako 

rzetelne i wystarczające dowody odpowiednie dla zapobiegania wykroczeniom 

i nieprawidłowemu postępowaniu w dalszych postępowaniach przetargowych. 

 

Dodatkowo Golden Line Sp. z o.o. oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku konieczności do 

złożenia dalszych wyjaśnień w zakresie podstaw swojego wykluczenia w sytuacji, gdy 

Zamawiający uzna taką potrzebę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 

W literaturze podnosi się, że dokumenty te podlegają uzupełnieniom i wyjaśnieniom, o którym 

mowa w art. 128 Pzp. Instytucja samooczyszczenia służy temu, aby wykonawca, wobec którego 

formalnie istnieje określona podstawa wykluczenia, mógł zostać ostatecznie uznany, dzięki 

skutecznie przeprowadzonej procedurze self-cleaningu, za niepodlegającego wykluczeniu z 

postępowania. W tym kontekście oświadczenia wykonawcy w zakresie czynności naprawczych i 

opis przedsięwziętych środków zawarty w formularzu JEDZ, a następnie składane przez 

wykonawcę dokumenty na dowód ich podjęcia mieszczą się w kategorii oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających brak wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 

ZamPublU (vide też art. 125–126 nZamPublU). Jako takie podlegają zatem procedurze sanacyjnej 

i naprawczej wskazanej w art. 26 ust. 3 i ust. 4 ZamPublU.” (tak: Aldona Kowalczyk, Praktyczne 

aspekty stosowania instytucji self-cleaningu w zamówieniach publicznych, PZP 2020, Nr 4, str. 

138). 
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Dowody: 

• Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2021 roku wydany w sprawie o sygn. 

akt KIO 431/21, 

• Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i 

Zamówień Publicznych z dnia 25 czerwca 2021 r. wydany w sprawie o sygn. akt XXIII Zs 

56/21, 

• Potwierdzenie doręczenia w dniu 17 sierpnia 2021 r. wyroku SO w Warszawie, 

• Uchwała Zarządu Golden Line Sp. z o.o. z dnia 22 września 2021r dotycząca odwołania 

Pana Pawła Dostycha z funkcji Prezesa Zarządu, 

• List intencyjny z dnia 13 września 2021r, 

• Regulamin udziału Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego wraz z załącznikiem, 

• Wypełnione oświadczenie – załącznik 1 regulaminu udziału Golden Line sp. z o.o. w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Centrum Usług 

Wspólnych w Ustrzykach Dolnych, sygn. Postępowania CUW.2611.1.2022 

• Aneks do umowy dla Pana Rafała Woźnego przeszeregowujący na Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych, 

• Decyzje dotyczące wdrożenia regulaminu, powołania niezależnego stanowiska audytora 

wewnętrznego oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego, 

• Umowa z dnia 16.09.2021 r., której przedmiotem jest przeprowadzenia ww. szkolenia, 

• Program szkolenia, 

• Zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia w dniu 07.10.2021 r. 

• Regulamin kontroli wewnętrznej w Golden Line Sp. z o.o., 

• Procedura klasyfikacji dokumentów w Golden Line Sp. z o.o. (z załącznikami nr 1, nr 2), 

• Instrukcja Systemu Sprawozdawczości Zarządczej (z załącznikiem nr 2), 

• Regulamin pracy pracowników Golden Line Sp. z o.o., 

• Decyzje dotyczące wdrożenia Procedury klasyfikacji dokumentów, wdrożenia regulaminu 

kontroli wewnętrznej, wdrożenia regulaminu pracy, wdrożenia Instrukcji 

Sprawozdawczości Zarządczej, 

• Umowa o zachowaniu poufności informacji w trakcie oraz po ustaniu umowy o pracę, 

• Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę, 

• Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę, 

• Informacją o wyborze Golden Line w postępowaniach u udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

 

 

 

 



                                                                      Dokument wewnętrzny 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa postępowania: „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb Ustrzyckiej 

Grupy Zakupowej w Ustrzykach Dolnych na rok 2022”. 

Oznaczenie sprawy: CUW.2611.1.2022 

 

Oświadczenie:1 

• członka zarządu Golden Line Sp. z o.o. 

X Kierownika Działu Zamówień Publicznych 

• pracownika Działu Zamówień Publicznych, o którym mowa w §4 ust. 7 Regulaminu 

Imię Nazwisko   

Rafał Woźny 

Oświadczam, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia jako wykonawca; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia; nie jestem 

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję we wspólnym pożyciu z 

kierownikiem zamawiającego lub pracownikiem zamawiającego, zaangażowanym w 

przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w 

stosunku pracy lub zlecenia z zamawiającym, nie otrzymywałem od zamawiającego 

wynagrodzenia z innego tytułu,  

4) nie pozostaję z kierownikiem zamawiającego lub pracownikiem zamawiającego, 

zaangażowanym w przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co 

do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z 

uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub 

osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. 

 

 

Rzeszów, dnia       25.01.2022r.    ___________________________________         

 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt      2, podlegam wyłączeniu z 

udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Rzeszów, dnia                  r.    ___________________________________ 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe. 
2 Wymienić pkt od 1 do 4, jeżeli dotyczy. 

























































































































REGULAMIN UDZIAŁU GOLDEN LINE SP. Z O.O.  

W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

§ 1  

1. Regulamin określa zakres przedmiotowy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

zasady udziału Golden Line Sp. z o.o. (Spółka) i wewnętrzną organizację procesu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert oraz przygotowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich postępowań, do których stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2  

[Przedmiot postępowań] 

1. Spółka występuje w roli wykonawcy w postępowaniach, których przedmiotem są dostawy 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 

2. Udział w postępowaniu, którego przedmiot jest inny niż wskazany w ust. 1, wymaga zgody 

członka zarządu Spółki nadzorującego Dział Zamówień Publicznych. 

 

§ 3 

[Zasady udziału w postępowaniach] 

1. Pracownicy Spółki oraz osoby uprawnione do reprezentowania Spółki w procesie 

przygotowania dokumentów zamówienia i udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przestrzegają zasad: 

1) uczciwej konkurencji, w tym w szczególności unikania konfliktu interesów, zakazu 

zawierania porozumień z innymi wykonawcami albo z zamawiającym, których 

przedmiotem jest zakłócenie konkurencji; 

2) pisemności, rozumianej jako udokumentowanie czynności podjętych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w związku z tym 

postępowaniem, zapewniające przejrzystą ścieżkę audytu; 

3) bezpieczeństwa informacji, polegającej w szczególności na ochronie tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Obowiązkiem każdego pracownika jest zgłaszanie do przełożonego naruszeń zasad i 

procedur określonych Regulaminem, innych nadużyć lub nieetycznych zachowań. 

3. Podejrzenie naruszenia lub naruszenie zasad i procedur, nieetyczne zachowania lub inne 

nadużycia należy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, audytorowi lub członkowi zarządu. 
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4. Każdy ma obowiązek zachowania w tajemnicy przed osobami nieuprawnionymi treści 

dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Zakazuje się świadczenia na rzecz podmiotów trzecich przez pracowników Spółki usług 

mających na celu pomoc w sporządzeniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego, w których bierze udział Spółka. 

 

§ 4 

[Organizacja] 

1. Działem Zamówień Publicznych kieruje Kierownik odpowiedzialny za nadzór nad zgodnym 

z prawem i Regulaminem udziałem Spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

2. Pracownicy Działu Zamówień Publicznych monitorują oficjalne publikatory, strony 

internetowe i inne dostępne informacje w celu zidentyfikowania postępowania, w którym 

Spółka złoży wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertę lub zawrze umowę 

w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Kierownik Działu Zamówień Publicznych, po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu 

zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, a także 

projektowanych postanowień umowy, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia 

i warunków płatności, podejmuje decyzję o udziale Spółki w postępowaniu, informując o tym 

Audytora, o którym mowa w §8.  

4. Kierownik Działu Zamówień Publicznych, po zasięgnięciu opinii kancelarii prawnej 

specjalizującej się w zamówieniach publicznych, może rekomendować zarządowi wniesienie 

odwołania na treść dokumentów zamówienia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Kierownik Działu Zamówień Publicznych wyznacza spośród pracowników Działu osobę 

odpowiedzialną za koordynację procesu przygotowania dokumentów na potrzeby danego 

postępowania, złożenia dokumentów, prowadzenia komunikacji z zamawiającym, składania 

pytań do dokumentów zamówienia, przygotowania uzupełnień i wyjaśnień. Kierownik 

Działu może wskazać dodatkowe osoby do pomocy przy postępowaniu, biorąc w 

szczególności pod uwagę stopień skomplikowania postępowania i nakład pracy niezbędny 

do przygotowania dokumentów. 

6. Pracownik działu zamówień publicznych nie biorący udziału w przygotowaniu postepowania 

zweryfikuje ostateczną wersję przygotowanych przez osobę koordynującą dokumentów 

składanych w postępowaniu (zasada „dwóch par oczu”). 

7. Członek zarządu Spółki reprezentujący Spółkę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

Kierownik Działu Zamówień, osoby wyznaczone przez Kierownika Działu, o których mowa w 

ust. 5 i 6, składają oświadczenie o braku konfliktu interesów lub istnieniu innych 
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przeciwskazań do ich udziału w postępowaniu, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich 

istnieniu, nie później jednak niż przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu lub oferty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, pracownik zostaje 

wyłączony z procesu przygotowania dokumentów w postępowaniu, a czynności przez niego 

podjęte weryfikuje Kierownik Działu. Kierownik poucza pozostałych pracowników biorących 

udział w postepowaniu o obowiązku zachowania w tajemnicy przed osobami 

nieuprawnionymi treści dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

§ 5 

1. Pracownik prowadzący postępowanie analizuje treść dokumentów zamówienia, w tym 

warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia wskazane przez zamawiającego, 

wymagane oświadczenia oraz przedmiotowe i podmiotowe dokumenty wymagane przez 

zamawiającego.  

2. Pracownik działu zamówień publicznych przygotowuje oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, inne oświadczenia wymagane przez 

zamawiającego oraz pobiera dokumenty przedmiotowe i podmiotowe z „Repozytorium 

dokumentów PZP”, weryfikując ich poprawność i aktualność. 

3. Za kompletność, poprawność i aktualność dokumentów zgromadzonych w „Repozytorium 

dokumentów PZP”, a także za zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, odpowiada Kierownik Działu.  

4. Kierownik Działu podejmuje decyzje o konieczności i celowości korzystania z zasobów innych 

podmiotów na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o wskazaniu 

podwykonawców w danym postępowaniu. 

5. Kierownik Działu w porozumieniu z członkiem zarządu koordynuje spełnienie przez Spółkę 

obowiązku wnoszenia wadium w postępowaniu, w tym formę jego wniesienia. 

6. Ostateczna treść dokumentów składanych w postępowaniu, po weryfikacji, o której mowa w 

§4 ust. 6, zatwierdzana jest przez Kierownika Działu. 

7. Zatwierdzona treść dokumentów zostaje podpisana przez pracownika działu zamówień 

publicznych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub członka zarządu. 

 

§ 6 

1. Kierownik Działu nadzoruje korespondencję pomiędzy zamawiającymi a Spółką we 

wszystkich postępowaniach. 
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2. Kierownik Działu nadzoruje prawidłowość i terminowość składanych wyjaśnień, oświadczeń 

i uzupełnień w postępowaniu, a także składanie przez pracowników dokumentów 

podmiotowych i przedmiotowych żądanych przez zamawiającego na każdym etapie 

postępowania. 

3. W toku postępowania §5 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

4. W trybach negocjacyjnych Kierownik Działu odpowiada za prowadzenie negocjacji z 

zamawiającym. Kierownik współpracuje w tym zakresie z przydzielonym pracownikiem 

działu zamówień publicznych w danym postępowaniu.  

 

§ 7 

1. Pracownik działu zamówień publicznych analizuje wynik postępowania i przedstawia 

rekomendacje Kierownikowi Działu.  

2. W przypadku uznania oferty Spółki za najkorzystniejszą, koordynator pod nadzorem 

Kierownika Działu, przygotowuje niezbędne do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego dokumenty i informacje. §4 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

3. Kierownik Działu po przeanalizowaniu opinii pracownika działu zamówień publicznych 

dotyczącej niekorzystniej decyzji Zamawiającego oraz po zasięgnięciu opinii kancelarii 

prawnej, przedstawia członkowi zarządu rekomendacje dotyczące skorzystania ze środków 

ochrony prawnej przewidzianych w ustawie.  

4. Kierownik Działu reprezentuje Spółkę przed Krajową Izbą Odwoławczą samodzielnie albo 

wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem Spółki. 

 

§ 8 

1. Tworzy się niezależne stanowisko Audytora wewnętrznego ds. zamówień publicznych. 

2. Audytor kontroluje zgodność z prawem i Regulaminem udziału Spółki w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Audytor przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, po uprzednim dokonaniu analizy 

prawdopodobieństwa naruszenia prawa. 

4. Audytor przeprowadza kontrolę na wniosek członka zarządu lub Kierownika Działu. 

5. Audytor w toku kontroli korzysta z kwestionariusza kontroli, zawierającego w szczególności 

opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku 

przeciwdziałania zmowom przetargowym i innym porozumieniom naruszającym uczciwą 

konkurencję, zakres dokumentów, których może żądać w toku kontroli.  

6. Kontrola może być kontrolą ex ante lub ex post.  

7. Po przeprowadzeniu kontroli Audytor może wydać rekomendacje. 
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8. Audytor odpowiada służbowo bezpośrednio przed członkiem zarządu odpowiedzialnym za 

nadzór nad Działem Zamówień Publicznych. 

 

§ 9 

1. Pracownicy Działu Zamówień Publicznych zobowiązani są do doskonalenia zawodowego. 

2. Każdy pracownik Działu Zamówień Publicznych zobowiązany jest do przynajmniej 

jednokrotnego uczestnictwa w szkoleniu, którego przedmiot obejmuje problem 

przeciwdziałania zawierania porozumień naruszających uczciwą konkurencję w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Udział w szkoleniu, o którym mowa w ust. 2, zapewnia Spółka. 

 

§10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

 

 

Wprowadzono na podstawie decyzji z dnia 23.08.2021 r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

Nazwa postępowania:       

Oznaczenie sprawy:       

 

Oświadczenie:1 

• członka zarządu Golden Line Sp. z o.o. 

• Kierownika Działu Zamówień Publicznych 

• pracownika Działu Zamówień Publicznych, o którym mowa w §4 ust. 7 Regulaminu 

Imię Nazwisko       

 

Oświadczam, że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia jako wykonawca; 

2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia; nie jestem 

związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; nie pozostaję we wspólnym pożyciu z 

kierownikiem zamawiającego lub pracownikiem zamawiającego, zaangażowanym w 

przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w 

stosunku pracy lub zlecenia z zamawiającym, nie otrzymywałem od zamawiającego 

wynagrodzenia z innego tytułu,  

4) nie pozostaję z kierownikiem zamawiającego lub pracownikiem zamawiającego, 

zaangażowanym w przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co 

do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z 

uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub 

osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. 

 

 

Rzeszów, dnia            r.     ___________________________________ 

         

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt      2, podlegam wyłączeniu z 

udziału w postępowaniu.  

 

 

 

Rzeszów, dnia            r.     ___________________________________ 

 

 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe. 
2 Wymienić pkt od 1 do 4, jeżeli dotyczy. 
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Program szkolenia 

Prawo zamówień publicznych  

– przeciwdziałanie porozumieniom ograniczającym konkurencję 

 
1. Ochrona konkurencji w przetargach publicznych. 
2. Ryzyka związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 

kontekście naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wystąpienia konfliktu interesu. 
3. Porozumienie ograniczające konkurencję. 
4. Zmowa przetargowa – współpraca zamiast konkurencji. 
5. Mechanizm zmów horyzontalnych. 
6. Zmowy pionowe. 
7. Okoliczności i dowody zmowy. 
8. Konsekwencje zmów przetargowych: 

1) w danym postępowaniu; 
2) w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 
3) odpowiedzialność karna; 
4) postępowanie przed Prezesem UOKiK 
5) kary finansowe 

9. Zapobieganie porozumieniom ograniczającym konkurencję. 
 
Czas trwania szkolenia – 1 dzień (6 godzin szkoleniowych) 
 
Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Golden Line Sp. z o.o., w szczególności 
Działu Zamówień Publicznych, liczbność grupy – do 10 osób.  
 
Metodyka prowadzenia szkolenia – każdy temat będzie poprzedzony krótkim wprowadzeniem w 
formie wykładu, jednak szkolenie będzie miało przede wszystkim charakter konwersatorium; 
bogate odniesienia do metod wykładni prawa z uwzględnieniem przykładów; odniesienia do 
orzecznictwa zachowującego aktualność i poglądów doktryny; odwołania do praktyki stosowania 
przepisów. Praca samodzielna uczestników/uczestniczek (kazusy). Szkolenie prowadzone on-line. 
 
Materiały szkoleniowe – prezentacja; kazusy, wyciąg z przepisów. 
 
Trener: Paweł Skrodzki – radca prawny (Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy w Warszawie). 
Ukończył studia prawnicze (2008) oraz stosunki międzynarodowe (2005) na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w 
prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej, prawie funduszy europejskich. Jako 
nauczyciel i trener od 2006 r. przeprowadził ok. 5 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień 
publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa pomocy publicznej, prawa autorskiego, i in. 
Regularnie prowadzi zajęcia z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zlecenie JTP Training 
& Management, Wielkopolskiej Organizacji Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, oraz 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.  
 
Z nowej ustawy PZP szkolił dotychczas m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Sąd Apelacyjny w Warszawie, Dolnośląskie Centrum 
Onkologii, większość jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski, a także ważnych 
zamawiających sektorowych (Tauron Dystrybucja, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). 
Słuchaczami jego szkoleń byli również przedstawiciele wykonawców, w tym największych spółek 
budowlanych w Polsce. 
 

mailto:szkolenia@pierog.pl
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REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  

W GOLDEN LINE SP. Z O.O. 

 

 
§ 1 

1. Celem kontroli wewnętrznej w Golden Line Sp. z o.o. jest zapewnienie przestrzegania ustalonych 

zasad jej działalności oraz prawidłowego wypełniania obowiązków przez pracowników, 

zapobieganie nieprawidłowościom w działalności i nadużyciom, weryfikacja rzetelności 

i wiarygodności ewidencji księgowej oraz bezzwłoczne wykrycie zaistniałych nieprawidłowości, 

przypadków niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia obowiązków służbowych oraz nadużyć. 

2. Przedmiotem kontroli wewnętrznej w Golden Line Sp. z o.o. jest: 

1) zgodność działania firmy z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 

Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wszelkimi aktami prawnymi 

mającymi właściwość dla danej komórki organizacyjnej firmy Golden Line Sp. z o.o., 

uchwałami Zarządu i innymi regulacjami wewnętrznymi,  

2) gospodarka środkami finansowymi, 

3) prawidłowość realizacji zadań firmy, 

4) racjonalność działania,  

5) sprawność organizacyjna, 

6) poprawność i kompletność dokumentacji.  

3. Kontrola wewnętrzna w firmie prowadzona jest we wszystkich komórkach organizacyjnych i 

obejmuje wszystkie stanowiska pracy. 

4. Kontrola wewnętrzna podlega Zarządowi. 

 

§ 2 

1. Kontrole planowe w ramach kontroli wewnętrznej są prowadzone zgodnie z planem rocznym 

zatwierdzanym przez Zarząd firmy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym 

wykonywany będzie plan roczny. 

2. Plan kontroli powinien w szczególności określać przedmiotowy zakres kontroli planowanych w 

danym roku ze wskazaniem dat i miejsca ich przeprowadzenia. 

 

§ 3 

1. W terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału w danym roku sporządza się raporty z 

wykonania rocznego planu kontroli w tym kwartale. 

2. Raport powinien zawierać w szczególności datę przeprowadzonych kontroli, nazwisko osób 

kontrolujących, przedmiotowy zakres kontroli oraz zalecenia pokontrolne. W przypadku 

przeprowadzenia kontroli nieplanowanych w danym kwartale powinny one zostać również 

wykazane w raporcie.  

 

§ 4 

1. Zarząd spółki wyznacza osobę odpowiedzialną za zorganizowanie i prawidłowe  funkcjonowanie 

systemu kontroli wewnętrznej. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1: 

1) przygotowuje projekty rocznych planów kontroli i przedstawia je Zarządowi do zatwierdzenia, 

2) odpowiada za prawidłowe i terminowe przeprowadzanie kontroli planowych jak również 

kontroli doraźnych zleconych przez Zarząd, 

3) przechowuje dokumentację zgromadzoną w trakcie kontroli, analizuje wyniki kontroli oraz 

formułuje zalecenia pokontrolne,  
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4) informuje na bieżąco Zarząd o wynikach kontroli i formułuje wnioski i postulaty mające na celu 

doskonalenie jakości pracy w jednostce, sprawdza wykonanie zaleceń pokontrolnych, 

przedstawia Zarządowi roczne sprawozdanie z kontroli wewnętrznej w firmie, obejmujące 

główne zagadnienia dotyczące przeprowadzonych kontroli, w tym stwierdzone w trakcie 

kontroli problemy wraz z omówieniem działań podjętych dla ich wyeliminowania.  

 

 

§ 5 

Kontrola wewnętrzna dzieli się na: 

1. kontrolę administracyjną – obejmującą w szczególności strukturę organizacyjną firmy oraz 

procedury i ewidencję dotyczącą procesów decyzyjnych w firmie, 

2. kontrolę rachunkowości – obejmującą strukturę organizacyjną oraz procedury i ewidencje 

dotyczące majątku firmy oraz rzetelności ksiąg rachunkowych. 

 

§ 6 

Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w formie: 

1) kontroli wstępnej 

2) kontroli bieżącej 

3) kontroli następnej. 

 

§ 7 

1. Kontrola wstępna polega na badaniu dokumentów przed wykonaniem czynności i ma na celu 

zapobieżenie zaistnieniu nieprawidłowości lub nadużyć.  

2. Kontrola wstępna jest sprawowana przez wszystkich pracowników na ich stanowiskach pracy. 

 

§ 8 

1. Kontrola bieżąca będąca podstawową formą kontroli wewnętrznej prowadzona jest w toku 

wykonywania czynności przez wszystkich pracowników firmy i ma na celu: 

a) stwierdzenie, czy wykonanie przebiega w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz 

ustalonymi normami i dyspozycjami, 

b) zbadanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych. 

2. Kontrola bieżąca jest sprawowana przez: 

a) upoważnionych pracowników, 

b) kierowników komórek organizacyjnych. 

 

§ 9 

1. Kontrola następna polega na badaniu dokumentów i zapisów ewidencyjno-księgowych 

odzwierciedlających czynności dokonane w okresach poprzedzających.  

2. Kontrola następna jest kontrolą planową.  

3. Plany kontroli powinny zawierać: 

1) określenie przedmiotu kontroli 

2) planowany termin przeprowadzenia kontroli 

3) imię i nazwisko kontrolującego.  

4.   Kontrola następna może być: 

1) wycinkowa - obejmująca jedynie niektóre fragmenty (wycinki) badanego zagadnienia,  

2) kompleksowa - obejmująca całokształt problematyki związanej z badanym zagadnieniem (np. 

kontrola całokształtu problematyki związanej postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego ). 

5. Kontrolę następną wykonują: 

1) Zarząd, 

2) Dział księgowo-finansowy, 

3) kierownicy komórek organizacyjnych, 

4) wyznaczeni pracownicy, 
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5) osoby zatrudnione w komórce organizacyjnej do spraw kontroli wewnętrznej  

6. Kontrola następna może zostać zlecona doraźnie przez Zarząd. W takim wypadku w zleceniu należy 

określić zakres kontroli, termin oraz osobę (osoby) upoważnione do jej przeprowadzenia.  

7. Kontrolę przeprowadza się w sposób nie powodujący zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu 

kontrolowanego stanowiska pracy. 

8. Przeprowadzone kontrole następne, jak również ewentualne stwierdzone nieprawidłowości 

podlegają ewidencjonowaniu. Ewidencje prowadzone są w formie protokołów przez osobę 

odpowiedzialną i kierowników komórek organizacyjnych. 

9. Protokoły z kontroli powinny zawierać co najmniej:  

1) nazwę jednostki, w której przeprowadzono kontrolę, 

2) określenie przedmiotu kontroli (punkt planu, a jeżeli kontrola była pozaplanowa – zaznaczenie 

tej okoliczności) oraz zakresu kontroli (ze wskazaniem, jakie dokumenty zbadano, czego 

dotyczyły oraz jaki okres objęty został kontrolą), 

3) datę przeprowadzenia kontroli (okres, w jakim kontrola była prowadzona), 

4) stwierdzone braki i nieprawidłowości z podaniem przyczyn ich powstania, 

5) sposób usunięcia błędów oraz określenie działań, mających na celu ich wyeliminowanie w 

dalszej pracy, 

6) nazwiska i podpisy kontrolującego i kontrolowanych,  

7) wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 

8) podpis członka Zarządu oraz datę przyjęcia protokołu. 

  

10. Z kontroli następnej sporządza się dokumentację roboczą zawierającą: 

- protokół stanowiący pisemną ewidencję przeprowadzonych czynności, zestawienie 

niezgodności, wnioski z kontroli i zalecenia pokontrolne; 

- materiały uzasadniające wnioski z kontroli jak również wszelkie inne materiały zgromadzone 

w trakcie kontroli (w formie załączników). 

 

§ 10 

1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli wewnętrznej nadużyć lub rażących nieprawidłowości 

należy: 

1) niezwłocznie zawiadomić o tym drogą służbową członka Zarządu,  

2) zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód w sprawie, 

3) sporządzić protokół kontroli, zawierający informacje, określone w § 9 ust. 9 pkt  1,2,3 i 6. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 należy ponadto: 

1) ustalić, jakie okoliczności umożliwiły lub sprzyjały powstaniu nadużyć, 

2) wyciągnąć konsekwencje służbowe, 

3) zastosować środki organizacyjne w celu zapobieżenia powstawaniu podobnych nadużyć w 

przyszłości. 

3. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, Zarząd spółki jest obowiązany ponadto 

niezwłocznie zawiadomić organy ścigania. 

 

§ 11 

Niniejszy Regulamin został przyjęty decyzją Zarządu z dnia 21.09.2021 r.   
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 PROCEDURA KLASYFIKACJI DOKUMENTÓW W GOLDEN LINE SP. Z O.O. 

 

 

Procedura oznaczania dokumentów ma w jasny sposób określić podział i sposób postępowania 

z dokumentami Golden Line Sp. z o.o. 

Za prawidłowe oznaczenie dokumentów odpowiedzialna jest osoba tworząca dany dokument. 

Zarząd Spółki może zmienić przynależność dokumentów dla poszczególnych grup. 

Poniższe kwestie odnoszą się zarówno do dokumentacji w formie papierowej jak i 

elektronicznej. 

 

1. Interpretacja działań 

 

Oznaczenie – sposób określenia przynależności dokumentu do danej grupy. 

Przechowywanie – określa sposób i umiejscowienie dokumentów po zakończeniu dnia 

pracy lub w czasie pracy, gdy nie są używane. 

Kopiowanie – tworzenie duplikatów dokumentów za pomocą ksera lub skanera i drukarki. 

Za kopiowanie w niniejszym dokumencie rozumie się również pojedynczy lub wielokrotny 

wydruk z systemów informatycznych 

Kopia dokumentu nadal należy do tej samej grupy dokumentów co oryginał. Osoba, która 

otrzymała zgodę na skopiowanie danego dokumentu, jest za niego odpowiedzialna, po 

skończonej pracy ma zgodę również na zniszczenie tejże kopii. 

Przekazywanie wewnątrz – przekazywanie dokumentów pomiędzy pracownikami 

zajmującymi takie same lub różne stanowiska pracy w Golden Line, osobami na stażu oraz 

członkami zarządu w formie papierowej lub elektronicznej. 

Przekazywanie na zewnątrz – przekazywanie dokumentów w formie papierowej i 

elektronicznej osobom trzecim – nie zatrudnionym w Golden Line. Przekazywaniem na 

zewnątrz nie jest przekazywanie dokumentów transakcji klientom, których dokument 

dotyczy. 

Niszczenie – trwałe usunięcie dokumentu w sposób uniemożliwiający odtworzenie 

danych. Dla dokumentacji papierowej – niszczenie w niszczarce, dla wersji 

elektronicznych niszczenie nośnika z danymi, usunięcie danych. Niszczenie odnosi się do 

oryginałów dokumentów a nie ich kopii. 

 

2. Podział dokumentów 

 

I. Informacje ogólnodostępne – informacje są ogólnodostępne, nieautoryzowana zmiana 

nie wpływa na możliwość realizacji obszaru funkcjonowania ani zgodność z 

wymaganiami prawnymi. Do dokumentacji ogólnodostępnej należą: 

- ulotki, 

- plakaty, 

- materiały reklamowe, 

- materiały promocyjne, 

- broszury, 

- oferty dla klientów bez danych osobowych i informacji finansowych, 

- regulaminy świadczonych usług, 

- inne dokumenty reklamowe. 
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II. Dokumenty wewnętrzne – udostępnienie osobom nieupoważnionym powoduje straty, 

nie wiąże się jednak z odpowiedzialnością karną Spółki.  

Nieautoryzowana zmiana informacji uniemożliwia poprawną realizację obszaru 

funkcjonowania, jednak nie jest związana z naruszeniem przepisów prawnych. Do 

dokumentacji wewnętrznej należą: 

- instrukcje, 

- procedury, 

- raporty bez danych osobowych, 

- biznesplany, 

- karty gwarancyjne, 

- projekty kampanii reklamowych, 

- dokumenty dotyczące szkoleń wewnętrznych, 

- dokumentacja sieci informatycznej, 

- sprawozdania finansowe, 

- deklaracje do instytucji administracji publicznej, 

- dokumenty tymczasowe, 

- inne dokumenty z wyłączeniem dokumentów zawierających dane osobowe. 

 

III. Dokumenty poufne – udostępnienie osobom nieupoważnionym powoduje straty i 

wiąże się z odpowiedzialnością karną Spółki. Nieautoryzowana zmiana informacji 

uniemożliwia poprawną realizację obszaru funkcjonowania i powoduje naruszenie 

przepisów prawnych. Do danych poufnych należą: 

- umowy, 

- dokumenty księgowe i finansowe, 

- dokumenty z danymi osobowymi klientów i pracowników, 

- dokumenty z hasłami i kodami, 

- raporty zawierające dane osobowe, 

- dane zarchiwizowane w pudłach, 

- wydruki i dokumenty w formie elektronicznej zawarte w systemach informatycznych 

zawierające dane osobowe oraz dane finansowe spółki oraz inne informacje związane 

z prowadzona działalnością gospodarczą, 

- dokumenty dla stron transakcji, 

- inne dokumenty z ważnymi danymi Spółki.  

 

W przypadku wątpliwości z przydzieleniem danego dokumentu do jednej z grup należy 

przyjąć, że dokument ten należy do grupy dokumentów poufnych.  

 

3. Dokumenty dla stron transakcji 

 

Dokumenty dla stron transakcji – dokumenty zawierające dane osobowe i finansowe 

przekazywane klientom Golden Line podczas dokonywania transakcji i podpisywania 

umów. Dokumenty te należą do grupy dokumentów poufnych ale ze względu na ich 

specyfikacje są przekazywane na zewnątrz przez pracownika bez zgody przełożonego lub 

Zarządu. Dokumenty te nie podlegają oznaczeniu. Do dokumentów tych zalicza się m.in. 

faktury oraz protokoły odbioru. 

 

4. Dokumenty tymczasowe 
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Dokumenty tymczasowe – dokumenty w trakcie tworzenia lub utworzone jako materiały 

pomocnicze podczas wykonywania zadań, dokumenty robocze. Nie są to dokumenty w 

formie finalnej. Odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie dokumentu przed 

wyciekiem danych osobowych, przekazywanie wewnątrz, kopiowani i niszczenie ponosi 

osoba, która dany dokument utworzyła. Dokumenty te nie mogą być przekazywane na 

zewnątrz. 

 

5. Oznaczenie dokumentów 

 

Docelowo poszczególne grupy dokumentów oznaczone będą w następujący sposób. 

Dopuszcza się kilka sposobów oznaczania dokumentacji. Każdy dokument musi być 

oznaczony co najmniej w jeden sposób. 

 

Informacje ogólnodostępne – brak oznaczeń 

Dokumenty wewnętrzne – do tworzenia dokumentów należy stosować szablon – 

dokument wewnętrzny – dołączony do niniejszej instrukcji (załącznik nr 1). Dokument 

oznaczony jest opisem „Dokument wewnętrzny” w prawym górnym rogu. 

Dokumenty poufne – do tworzenia dokumentów należy stosować szablon – dokument 

poufny – dołączony do niniejszej instrukcji (załącznik nr 2). Dokument oznaczony jest 

opisem „Dokument poufny” w prawym górnym rogu. Wszelkie sprawozdania i raporty 

zawierające dane dotyczące działalności Spółki, informacje i dokumentacja dotycząca 

postępowań o zamówienie publiczne w których bierze lub brała udział Spółka oraz dane 

osobowe dotyczące Klientów i dostawców Golden Line, wydruki z Subiekta GT i innych 

systemów informatycznych Spółki należy uważać za dokumenty poufne.  

 

Dokumenty oznaczmy w wyżej wymieniony sposób jeżeli jest taka możliwość. W 

przypadku braku możliwości oznaczenia dokumentu (np. plik w formacie pdf) należy 

oznaczyć cały zbiór danych, do których ten dokument należy.  

Jako zbiór danych należy rozumieć tutaj zbiór dokumentów danego typu znajdujących się 

w jednej teczce, segregatorze itp. (np. umowy dotyczące wynajmu znajdujące się w jednym 

segregatorze). W takim przypadku opisujemy cały segregator umieszczając na grzbiecie 

oznaczenie „DW” dla dokumentów wewnętrznych  lub „DP” dla dokumentów poufnych. 

 

Jeżeli w zbiorze znajdują się dokumenty różnego typu np. wewnętrzne i poufne cały zbiór 

zostaje oznaczony jako zbiór dokumentów poufnych (od najwyższego dokumentu). 

 

6. Przetwarzanie dokumentów 

 

Informacje ogólnodostępne: 

- kopiowanie – dowolne; 

- przechowywanie – dowolne; 

- przekazywanie wewnątrz – dowolne; 

- przekazywanie na zewnątrz – dowolne; 

- niszczenie – dowolne; 

 

Dokumenty wewnętrzne: 

- kopiowanie – za zgodą osoby odpowiedzialnej za dany proces, do którego dokument 

należy, zgoda przełożonego; 
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- przechowywanie – w godzinach pracy w sposób nie dostępny dla osób trzecich, poza 

godzinami pracy w zamkniętych szafach; 

- przekazywanie wewnątrz – za zgodą osoby odpowiedzialnej za dany proces, do którego  

dokument należy, 

- przekazywanie na zewnątrz – za zgodą zarządu; 

- niszczenie – za zgodą Zarządu; 

 

Dokumenty poufne: 

- kopiowanie – za zgodą Zarządu; 

- przechowywanie – w godzinach pracy w sposób nie dostępny dla osób trzecich, poza 

godzinami pracy w zamkniętych szafach, sejfach, szafach pancernych; 

- przekazywanie wewnątrz – za zgodą Zarządu; 

- przekazywanie na zewnątrz – za pisemną zgodą Zarządu; 

- niszczenie – za pisemną zgodą Zarządu 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 21.09.2021 r.  
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 Załącznik nr 1 do Procedury klasyfikacji dokumentów w Golden Line  
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 Załącznik nr 2 do Procedury klasyfikacji dokumentów w Golden Line  
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INSTRUKCJA 

 

SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI ZARZĄDCZEJ 

W GOLDEN LINE SP. Z O.O. 

 

 

 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o następujące akty prawne: 

1) ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z 

pózn. zm.) 

2) Inne regulacje wewnętrzne Spółki. 

 

 

 

Założenia Systemu Informacji Zarządczej 

 

§ 2 

Wprowadzony w spółce System Sprawozdawczości Zarządczej, zwany dalej SSZ, opiera się 

na następujących założeniach: 

1) Informacje będące przedmiotem niniejszej instrukcji powinny pozwolić na pełną ocenę 

działalności spółki przez Zarząd spółki, 

2) Zarząd określa kluczowe obszary działalności firmy, które będą podlegać bezpośredniej 

kontroli Zarządu,  

3) uwzględniając założenia zawarte w pkt. 1, powyższe informacje powinny pozwolić na 

dokonanie odrębnej oceny każdej jednostki i komórki organizacyjnej Spółki oraz 

wszystkich istotnych obszarów działania Spółki, 

4) przyjmuje się, że nadzór nad funkcjonowaniem SSZ sprawuje Zarząd, 

5) w przyjętym systemie informacje zarządcze przekazywane są w sposób rzetelny i 

przejrzysty. 

6) Jakość sprawozdawczości jest oceniana przez Zarząd w oparciu min. o wyniki kontroli 

wewnętrznej  

 

§ 3 

W ramach SSZ wyróżnia się następujące rodzaje informacji: 

1)  o charakterze strategicznym dla Spółki, 

2)  dotyczące realizacji celów strategicznych Spółki w zakresie zarządzania rentownością i 

płynnością finansową firmy, 
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3)  dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki (ryzyko biznesowe), 

uwzględniającej:  

a) Wykonanie planu ekonomiczno-finansowego (w tym przez poszczególne jednostki i 

komórki organizacyjne), 

b) strukturę aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych, 

c) strukturę przychodów i kosztów, 

d) wyniki osiągane na każdym poziomie rachunku zysków i strat, 

e) uzyskanie wskaźniki ekonomiczne, określające akceptowalny poziom ryzyka. 

4)  realizacji zadań wynikających w regulacji zewnętrznych,  

5)  dotyczące realizacji kontroli wewnętrznej i audytu Spółki. 

 

 

Zasady przekazywania sprawozdawczości zarządczej 

 

§ 4 

1. W realizacji sprawozdawczości zarządczej uczestniczą następujące komórki organizacyjne 

Spółki: 

1) Zarząd, 

2) Dział finansowo-księgowy 

3) Dział Zamówień publicznych 

4) Dział Handlowy 

5) Dział Zakupów 

6) Dział Realizacji zamówień  

7) Dział Logistyki i kompletacji zamówień 

2. Bieżącą analizę poziomu ryzyka biznesowego dokonuje Zarząd. 

3. Opracowane analizy dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka biznesowego i bieżącej 

działalności, przekazywane są Zarządowi według poniższych zasad: 

a. Dział finansowo-księgowy – załącznik 1  

b. Dział Zamówień publicznych – załącznik 2 

c. Dział Handlowy - załącznik 3  

d. Dział Zakupów – załącznik 4 

e. Dział Realizacji zamówień – załącznik 5 

f. Dział Logistyki i kompletacji zamówień – załącznik 6 

4. Raz w roku do końca grudnia – weryfikacja przyjętych procedur i regulacji wewnętrznych 

5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i częstotliwości sporządzanych raportów 

zawiera załącznik do niniejszej Instrukcji. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 5 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą instrukcją zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje obowiązujące w Spółce. 

2. Niniejsza Instrukcja oraz jej zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki.  

3. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 21.09.2021 r. 
 

 



Wykaz i terminy sporządzania sprawozdawczości 
zarządczej

Załącznik 2 do 
Instrukcji 
sporządzania 
sprawozdawczości 
zarządczej

Lp Nazwa sprawozdania
komórka 

sporządzająca

Odbiorca - 
Przełożony 

komórki 
organizacyjnej

Odbiorca - 
Zarząd

1

Raport skuteczności działań działu zamówień publicznych 
(obejmujący informacje, analizy, m.in. ilości prowadzonych 
postępowań, podpisanych umów, wartości umów)

M M M

2
Raport z zakresu zawiadomień  odrzucenia/wykluczenia firmy w  
postępowaniach przetargowych

M M M

3 Raport podpisanych umów działu zamówień publicznych M M M

M - miesięcznie
K- kwartalnie
P- półrocznie
R - rocznie
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 Regulamin pracy pracowników Golden Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Rzeszowie 
z dnia 21.09.2021 r. 

 
I. Postanowienia wstępne 

 
§ 1. 

 
1. Podstawę prawną dla wprowadzenia Regulaminu pracy stanowi art. 104 § 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pózn. zm.) 
2. Regulamin Pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz określa prawa 

i obowiązki pracodawcy i pracowników. 
3. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Golden Line Spółka z o.o. z 

siedzibą w Rzeszowie, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej 
pracy, a także rodzaj umowy o pracę. 

 
§ 2. 

 
Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed 
dopuszczeniem go do pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu podpisując stosowne 
oświadczenie, które zostaje dołączone do jego akt osobowych. 
  

§ 3. 
 

1. Przyjmuje się, że jeśli w regulaminie jest mowa o: 
a) pracodawcy - należy przez to rozumieć Golden Line Spółka z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie, 
b) pracowniku - należy przez to rozumieć osoby pozostające w stosunku pracy 

z pracodawcą. 
2. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje za pracodawcę Zarząd. 

 
II. Organizacja i porządek w procesie pracy 

 
§ 4. 

1. Organizacja pracy polega na podziale zadań między pracownikami zatrudnionymi. 
2. W przypadku nieobecności pracownika, jeśli zachodzi taka potrzeba, jego bezpośredni 

przełożony wyznacza na ten okres zastępstwo lub rozdziela czynności nieobecnego 
pracownika pomiędzy innych pracowników. 

3. Pracownik wykonuje polecenia wydane przez bezpośredniego przełożonego. W razie 
wydania polecenia przez przełożonego wyższego stopnia, pracownik ma obowiązek je 
wykonać po zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełożonego. Polecenia powinny 
dotyczyć pracy i nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

 
§ 5. 

 
1. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudnionego pracownika należy: 

a) skierować na wstępne badania lekarskie, 
b) doręczyć umowę o pracę spełniającą wymogi określone w art. 29 § 1-2 Kodeksu 

pracy, 
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c) poinformować o ryzyku zawodowym związanym z powierzoną pracą i zasadach 
ochrony przed zagrożeniem, 

d) doręczyć informację o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 
Kodeksu pracy, 

e) przeszkolić w zakresie bhp i ppoż., 
f) zaopatrzyć w razie potrzeby w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież 

i obuwie robocze. 
2. Bezpośredni przełożony przydziela pracownikowi miejsce pracy i narzędzia oraz 

zapoznaje go z obowiązkami, udzielając wskazówek co do sposobu ich wykonywania. 
 

§ 6. 
 
Każdy pracownik po zakończeniu pracy ma obowiązek uporządkować swoje stanowisko pracy, 
wyłączyć komputer i/lub inne urządzenia oraz zabezpieczyć powierzone mienie pracodawcy, 
w tym także dokumenty i pieczęcie. 
 
III. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy 

 
§ 7. 

 
1. Do obowiązków pracodawcy należy w szczególności: 

a) zaznajamianie pracowników z zakresem ich obowiązków oraz podstawowymi 
uprawnieniami, 

b) organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 
c) terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę, 
d) ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
e) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, 
f) organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 

zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 
g) informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych 
miejscach pracy, 

h) równe traktowanie wszystkich pracowników w rozumieniu art. 183a Kodeksu pracy, 
i) przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi. 

2. Pracodawca, jako administrator danych osobowych pracowników, jest zobowiązany 
przestrzegać regulacji związanych z ochroną danych osobowych, wynikających 
z przepisów 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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa 
oraz wszelkich aktów zakładowych w tym zakresie. 

 
§ 8. 

 
Pracodawca ma prawo do:  

a) korzystania z efektów wykonywanej przez pracowników pracy, 
b) wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych dotyczących pracy, które nie 

mogą być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, 
c) określania zakresu czynności pracowników oraz ich egzekwowania. 
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§ 9. 
 

1. Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy, 
przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość o porządek i czystość stanowiska pracy oraz 
stosowanie się do poleceń przełożonych. 

2. Ponadto pracownik powinien przestrzegać przepisów i zasad bhp, przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz zasad współżycia społecznego. 

3. Pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie oraz zachować 
w tajemnicy informacje dotyczące pracodawcy, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. 

4. Pracownik, który rozwiąże stosunek pracy, ma obowiązek rozliczyć się z wykonania 
powierzonych zadań, a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą zaliczek, 
materiałów i urządzeń. 

 
§ 10. 

 
1. Do obowiązków pracownika wykonującego czynności związane z udziałem Golden Line 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
należy zachowanie w tajemnicy treści wszelkich dokumentów składanych przez Golden 
Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych. 

2. Niedozwolone pozostaje świadczenie przez pracownika na rzecz podmiotów trzecich 
usług mających na celu pomoc w sporządzeniu ofert i innych dokumentów w 
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 

3. Naruszenie przez pracownika zasad określonych w ust. 1 i 2 skutkować będzie 
odpowiedzialnością odszkodowawczą pracownika względem pracodawcy. 

 
§ 11. 

 
Pracownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z mobbingiem:  

a) jeśli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy 
odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, 

b) jeśli wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od byłego 
pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę. 

 
§ 12. 

 
1. Zabrania się pracownikom: 

a) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, 
b) palenia tytoniu poza miejscami specjalnie w tym celu wydzielonymi, 
c) wnoszenia na teren zakładu pracy alkoholu i środków odurzających oraz ich 

spożywania/przyjmowania w czasie pracy, a także przychodzenia do pracy po 
użyciu alkoholu i powyższych środków, 

d) wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem materiałów, urządzeń 
i narzędzi będących własnością pracodawcy, 

e) wynoszenia z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek 
przedmiotów niebędących własnością pracownika, 

f) korzystania z telefonów pracodawcy i poczty elektronicznej dla celów 
prywatnych, 

g) ujawniania informacji objętych ochroną danych osobowych, do uzyskania których 
został upoważniony, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
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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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz przestrzegania 
wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa w tym zakresie. 

2. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, 
przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do pracy. 

3. Pracownik, który kwestionuje decyzję przełożonego w sprawie wymienionej w ust. 2, 
może żądać przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości przez pobranie krwi przez 
uprawnione podmioty. Badanie stanu trzeźwości przeprowadza się również na żądanie 
pracodawcy. W razie potwierdzenia się tego stanu w wyniku badania, pracownik ponosi 
koszty badań. 

 
IV. Czas pracy 

 
§ 13. 

 
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 

w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego do 
wykonywania pracy. Czas pracy powinien w pełni być wykorzystany na pracę zawodową. 

2. Pracownik powinien stawić się do pracy z takim wyprzedzeniem, aby o  rozpoczęcia pracy 
znajdował się na stanowisku pracy w gotowości do jej świadczenia i rozpoczął tę pracę. 

 
§ 14. 

 
1. W zakładzie stosuje się podstawowy system czasu pracy. 
2. Dniami wolnymi od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu są 

soboty. 
3. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi 4 miesiące. W każdym roku kalendarzowym 

pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się 1 stycznia tego roku. 
 

§ 15. 
 

1. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad obowiązujące pracownika normy 
czasu pracy. 

2. W umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy 
strony określają dopuszczalną liczbę godzin, której przekroczenie uprawnia pracownika 
do dodatku jak za pracę nadliczbową. 

3. Praca w godzinach nadliczbowych może być świadczona tylko na wyraźne polecenie 
bezpośredniego przełożonego pracownika. 

 
§ 16. 

 
W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, na wniosek pracownika może 
zostać mu udzielony w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. Czasu wolnego może też 
udzielić jednostronnie pracodawca. Pracownikowi przysługuje wówczas liczba godzin 
w wymiarze o połowę wyższym niż liczba nadgodzin z zachowaniem prawa o wynagrodzenia za 
pełny wymiar czasu pracy, a czas wolny powinien być udzielony do końca okresu 
rozliczeniowego. W takim przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia.  
 

§ 17. 
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1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku. 
2. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 

nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku dobowego. Odpoczynek powinien przypadać w niedzielę.  

 
 
 

V. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy 
 

§ 18. 
 

1. Pracownicy mają obowiązek potwierdzić swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy 
obecności. 

2. Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli 
przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również 
o przewidywanym czasie nieobecności. 

3. W razie gdy zaistniała przyczyna uniemożliwiająca stawienie się do pracy, pracownik jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności, 
przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu tej nieobecności, 
osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie, elektronicznie lub listownie. 

4. Niedotrzymanie powyższego terminu usprawiedliwia jedynie obłożna choroba 
pracownika połączona z brakiem domowników albo innym zdarzeniem losowym. 

5. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przedkładając odpowiednie 
dowody w tym zakresie, takie jak: 

a) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, 
b) decyzja inspektora sanitarnego, 
c) oświadczenie - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność 

sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 
z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której 
dziecko uczęszcza albo potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach 
nocnych, 

d) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez 
odpowiedni organ w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ 
administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję 
lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia. 

6. Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy pracownik jest obowiązany doręczyć 
pracodawcy najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności. 

 
§ 19. 

 
1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika 

z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów 
prawa. 

2. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 
a) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu 

i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub 
macochy, 

b) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, 
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na 
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 
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§ 20. 

1. Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy przez pracownika wymaga zgody przełożonego. 
2. Samowolne opuszczenie miejsca pracy stanowi rażące naruszenie dyscypliny pracy 

i skutkuje odpowiedzialnością porządkową pracownika. 
3. Przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy oraz w dniu 

wolnym od pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą przełożonego wyrażoną w formie 
pisemnej. 

4. W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest zgłosić się do bezpośredniego 
przełożonego. 

5. Na pisemny wniosek pracownika przełożony może mu udzielić krótkotrwałego 
zwolnienia od pracy na załatwienie sprawy osobistej niezwiązanej z pracą. Za czas takiego 
zwolnienia wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że pracownik odpracował czas tego 
zwolnienia. Odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, ale nie może 
naruszać odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

 
VI. Urlopy wypoczynkowe 

 
§ 21. 

 
1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu 

wypoczynkowego. 
2. W zakładzie nie występuje planowanie urlopowe. Urlopu wypoczynkowego udziela 

bezpośredni przełożony pracownika po porozumieniu z tym pracownikiem oraz na jego 
wniosek. 

3. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część 
wypoczynku powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z urlopu jest uzyskanie przez pracownika 
potwierdzenia jego udzielenia przez pracodawcę.  

5. Pracownik może wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego 4 dni urlopu "na żądanie". 
Urlop należy zgłosić najpóźniej przed rozpoczęciem pracy. 

6. W okolicznościach wyjątkowych, które nie były znane w momencie udzielania urlopu, 
pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, pokrywając poniesione przez 
pracownika koszty. 

 
VII. Odpowiedzialność porządkowa 
 

§ 22. 
 

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, 
przepisów bhp i przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca 
może stosować karę upomnienia lub karę nagany. 

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i przeciwpożarowych, 
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości 
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę 
pieniężną. 

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, 
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu ustawowych potrąceń. 
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4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

5. Nie można zastosować kary po upływie 2 tygodni od powzięcia przez przełożonego 
pracownika informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy 
od dnia kiedy pracownik dopuścił się tego naruszenia. 

6. Karę stosuje pracodawca na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika. 
7. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika 

z uwzględnieniem stopnia jego winy i jego dotychczasowego stosunku do wykonywania 
obowiązków. 

§ 23. 
 

1. Pracodawca zawiadamia pracownika o zastosowanej karze na piśmie. Odpis pisma 
o ukaraniu składa się do akt osobowych pracownika. 

2. W terminie 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw. Decyzję 
w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu podejmuje pracodawca po 
rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej. Brak odpowiedzi na 
sprzeciw w ciągu 14 dni oznacza jego uwzględnienie. 

3. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia 
o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec 
niego kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub 
uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi 
równowartość kwoty tej kary. 

4. Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. W uznaniu osiągnięć w pracy 
i nienagannego zachowania pracodawca może anulować karę wcześniej.  

 
VIII. Termin i sposób wypłaty wynagrodzenia 
 

§ 24. 
 

1. Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę oraz 
obligatoryjne dodatki, w tym za pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. 

2. Wynagrodzenie jest wypłacane jeden raz w miesiącu z dołu, w ostatnim dniu miesiąca 
kalendarzowego za ten miesiąc, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy - w dniu 
poprzedzającym. 

3. Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, wynagrodzenie jest wypłacane przelewem na 
rachunek bankowy pracownika. 

 
IX. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
§ 25. 

 
Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników przez zagwarantowanie 
wszystkim zatrudnionym warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem indywidualnych 
przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub warunkami psychofizycznymi pracownika. 
 

§ 26. 
 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp, 
w tym w szczególności: 

a) udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu bhp oraz poddawanie się 
wymaganym egzaminom sprawdzającym, 
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b) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp, dbałość o stan maszyn i urządzeń 
oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

c) współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim 
i stosowanie się do zaleceń lekarskich, 

e) stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, a także przydzielonej 
odzieży roboczej, 

f) niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 

2. Badania okresowe odbywają się z częstotliwością wskazaną przez lekarza medycyny 
pracy.  

 
§ 27. 

 
Pracodawca konsultuje z wybranymi przez załogę pracownikami przedsięwzięcia podejmowane 
w zakresie: 

a) zmian w organizacji pracy i wyposażenia stanowisk pracy, wprowadzania nowych 
procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one 
stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, 

b) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku, 

c) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

§ 28. 
 
Pracodawca może dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który posiada wymagane 
kwalifikacje zawodowe, po odbyciu przez niego szkolenia wstępnego w zakresie bhp i ppoż., 
wyposażonego w środki ochrony indywidualnej oraz w ubranie i odzież roboczą (jeśli są 
wymagane na danym stanowisku pracy), który posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. 
 

X.  Ochrona pracy kobiet  
 

§ 29. 
 
W zakresie ochrony pracy kobiet stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzeń 
wykonawczych z uwzględnieniem specyfiki występującej u pracodawcy. 
 
XI. Przepisy końcowe 

 
§ 30. 

1. Niniejszy regulamin wprowadza się na czas nieokreślony. 
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości 

pracowników, co nastąpi w formie wywieszenia treści regulaminu na wszystkich ogólnie 
dostępnych tablicach. 

3. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został 
ustanowiony lub przez wprowadzenie nowego regulaminu. 

4. W sprawach, które wynikają ze stosunku pracy, a nie zostały uregulowane niniejszym 
regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy. 
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UMOWA 
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI  

W TRAKCIE ORAZ PO USTANIU UMOWY O PRACĘ 
 

 
zawarta w dniu ………………………. w Rzeszowie pomiędzy: 
Golden Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-506) przy ul. Krakowskiej 150, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000754938, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, NIP 5170395649, Regon 381686462 
reprezentowaną przez Pana Pawła Dostych – Prezesa Zarządu, zwanym Pracodawcą 
a 
Panem/Panią …………………….. zamieszkałym/ą ………………………………………….., PESEL 
……………………………., zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Strony oświadczają, że w dniu ……………………….. zawarły umowę o pracę, nawiązaną między 
Pracodawcą a Pracownikiem. Termin rozpoczęcia pracy wyznaczony został na dzień ………………………. 
2. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, Pracownik zobowiązuje się w okresie 
trwania stosunku pracy na podstawie w/w umowy i dalszych umów do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji, do których uzyskał lub uzyska dostęp drogą ustną lub pisemną, a mających 
charakter poufny i nieprzeznaczonych przez Pracodawcę do rozpowszechniania, których ujawnienie 
mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji polega 
w szczególności na ich nieprzekazywaniu i nieujawnianiu osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie 
i sposób, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie. 
3. Poufnością objęte są: 
a) wszelkie informacje zawarte w dokumentach, do których Pracownik uzyskał lub uzyska dostęp 

niezależnie od ich formy, w tym także zawartych w plikach komputerowych i utrwalonych na 
wszelkich nośnikach informatycznych oraz pozyskiwanych w sposób ustny, a dotyczące zwłaszcza: 
sytuacji finansowej Pracodawcy, planów i strategii marketingowej, planów rozwoju działalności 
Pracodawcy, raportów sprzedaży Pracodawcy, wielkości osiąganego zysku przez Pracodawcę, 
planowanych inwestycji Pracodawcy, ofert handlowych Pracodawcy, stosowanych procedur i 
strategii biznesowych przez Pracodawcę, baz danych klientów, spisów klientów i kontrahentów 
Pracodawcy, kontaktów handlowych, informacji dotyczących innych pracowników zatrudnionych 
przez Pracodawcę, zwłaszcza w zakresie ich danych osobowych, warunków dotyczących ich pracy i 
płacy, danych osobowych dotyczących osób świadczących pracę dla Pracodawcy na podstawie 
umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia) oraz informacji w zakresie stosowanych u 
Pracodawcy metod produkcji i technologii, wielkości produkcji, 

b) informacje, o których mowa w pkt a) uzyskiwane w związku z prowadzoną korespondencją, w tym 
za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
komunikatorów internetowych lub za pośrednictwem innych środków komunikowania się na 
odległość, 

c) wszelkie informacje  w zakresie haseł dostępów, kodów dostępów itp., 
d) wszelkie informacje, które mogłyby wpłynąć na pozycję rynkową Pracodawcy. 
4. Informacje, o których mowa w pkt od a) do d) stanowią również tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 
153, poz. 1503 ze zm.). 

 
 

§ 2 
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1. Pracownik zobowiązuje się w szczególności do:  
a) nieprzekazywania i nieujawniania informacji, o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4 niniejszej 
umowy osobom trzecim. Wyjątek stanowi udostępnienie informacji innym pracownikom 
zatrudnionym przez Pracodawcę, ale jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do właściwego 
wykonywania przez nich obowiązków służbowych lub udostępnienie informacji innym osobom lub 
podmiotom, jeśli jest to konieczne w związku z wykonywaniem przez pracownika obowiązków 
służbowych, 
b) niewykorzystywania informacji, o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4 do celów innych niż 
wiążących ze świadczeniem pracy na rzecz Pracodawcy, 
c) przechowywania informacji, o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4  w sposób uniemożliwiający 
dostęp do nich osób nieupoważnionych, 
d) niszczenia we właściwy sposób dokumentów zawierających informacje, o których mowa w § 1 
ust. 2, 3 i 4  w sposób odpowiadający ich formie, jeśli stały się zbędne w związku z wykonywanymi 
czynnościami służbowymi, w taki sposób, aby uniemożliwić do nich dostęp osób 
nieupoważnionych, 
e) niezwłocznego zwrotu Pracodawcy po ustaniu umowy o pracę wszelkich dokumentów 
i materiałów zawierających informacje, o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4. 

2. Pracownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji, które mogłyby naruszyć dobre 
imię Pracodawcy. 
 

§ 3 
1. Zobowiązania Pracownika określone w § 1 ust. 2 i § 2 umowy nie mają zastosowania do informacji: 
a) powszechnie znanych, 
b) poufnych, których ujawnienie wymagane jest na podstawie przepisów prawa, Pracownik jednak 
ma obowiązek poinformować Pracodawcę o konieczności przekazania informacji poufnej chyba, że 
przekazanie takiej informacji Pracodawcy jest zabronione na podstawie przepisów prawa. 
Poinformowanie Pracodawcy o konieczności przekazania informacji poufnej powinno nastąpić przed 
udzieleniem informacji podmiotowi uprawnionemu do jego żądania. 
c) uzyskanych w sposób niezależny i nie w związku ze świadczoną pracą na rzecz Pracodawcy. 
 

§ 4 
Pracownik będzie przestrzegał zobowiązań określonych w paragrafach poprzedzających niniejszej 
umowy przez cały okres trwania stosunku pracy, na podstawie umowy o której mowa w § 1 ust. 1 
oraz przez okres 3-ech (trzech) lat od ustania umowy o pracę zawartej między Pracownikiem a 
Pracodawcą. 
 

§ 5 
1. Naruszenie przez Pracownika zobowiązań, określonych w § 1 ust. 2 i § 2 umowy w trakcie trwania 
umowy o pracę między Pracownikiem a Pracodawcą, skutkować będzie odpowiedzialnością 
Pracownika wobec Pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu pracy o odpowiedzialności 
materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego. 
2. Niezależnie od odpowiedzialności Pracownika, o której mowa w ust. 1, Pracodawca w przypadku 
naruszenia przez Pracownika zobowiązań określonych  w § 1 ust. 2 i § 2 umowy, ma prawo rozwiązać 
umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z winy Pracownika. 
3. Naruszenie przez Pracownika zobowiązań, określonych w § 1 ust. 2 i § 2 umowy po ustaniu umowy 
o pracę z Pracodawcą skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Pracownika na rzecz Pracodawcy 
kary umownej w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
4. Pracodawca niezależnie od prawa żądania kary umownej w wysokości określonej w ust. 3 umowy, 
ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w ust. 3 kary 
umownej. 
5. Zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 3, Pracownik dokona w terminie 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia Pracownikowi w formie pisemnej wezwania Pracodawcy, na 
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numer rachunku bankowego wskazany przez Pracodawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę 
obciążenia rachunku bankowego Pracownika. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zasosowanie mają w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, Kodeksu Karnego oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 
 
                                                                                       § 8 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Pracodawcy. 
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron niniejszej umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracownik            Pracodawca 
(data i podpis)                                                                     (podpis Pracodawcy lub osoby działającej  

                                                                                                             w imieniu Pracodawcy)  
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UMOWA  
O ZAKAZIE KONKURENCJI W CZASIE TRWANIA UMOWY O PRACĘ 

 
 
zawarta w dniu …………………….. w Rzeszowie pomiędzy: 
Golden Line Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-506) przy ul. Krakowskiej 150, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000754938, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, NIP 5170395649, Regon 381686462 
reprezentowaną przez Pana Pawła Dostych – Prezesa Zarządu, zwanym Pracodawcą 
a 
Panem/Panią ………………………………. zamieszkałym/ą ………………………………, PESEL 
……………………………, zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Strony oświadczają, że w dniu ……………….. zawarły umowę o pracę, nawiązaną między Pracodawcą 
a Pracownikiem. Termin rozpoczęcia pracy wyznaczony został na dzień ……………………. 
2. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, Pracownik zobowiązuje się w czasie pracy 
na podstawie w/w umowy i dalszych umów, do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec 
Pracodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieświadczenia pracy w ramach stosunku pracy 
lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, która obejmuje: produkcję i sprzedaż materiałów eksploatacyjnych 
(tonerów, tuszy) do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzedaż materiałów 
eksploatacyjnych tj.: głowic drukujących, taśm drukujących i folii drukujących, oraz inne przedmioty 
działalności pracodawcy. 
3. Za działalność konkurencyjną, o której mowa w ust. 2 uważa się czynności: 
a) prowadzenie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Pracodawcy, 
występowanie w charakterze pełnomocnika, prokurenta lub innego rodzaju przedstawiciela na 
rzecz podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność konkurencyjną 
w stosunku do Pracodawcy, uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce osobowej 
prowadzącej konkurencyjną działalność względem Pracodawcy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, uczestniczenie jako członek organu w spółkach prowadzących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej konkurencyjną działalność względem Pracodawcy;  

b) branie udziału w tworzeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw konkurencyjnych 
względem Pracodawcy, bądź wspieranie tego procesu pomocą i radą; 

c) wchodzenie w stosunki prawne z klientami albo pracownikami Pracodawcy na własny lub cudzy 
rachunek mających charakter konkurencyjny wobec działalności Pracodawcy; 

d) posiadanie kontrolnego pakietu udziałów (akcji) w spółkach prowadzących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; zobowiązanie to nie 
dotyczy nabywania (obejmowania) akcji spółek oferowanych w publicznym obrocie papierami 
wartościowymi; 

e) podejmowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w podmiotach działających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy lub 
świadczenie pracy lub usług na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, (w tym umowy 
zlecenia, o dzieło), dla podmiotów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; 

f) rekrutacja (nabór) pracowników świadczących pracę na rzecz Pracodawcy w ramach stosunku pracy 
lub świadczących pracę dla Pracodawcy na innej podstawie w celu świadczenia pracy (usług) na 
rzecz podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność konkurencyjną 
wobec Pracodawcy. 
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§2 

O zamiarze podjęcia zatrudnienia bądź działalności, o których mowa w niniejszej umowie, mających 
charakter działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, a także o każdym innym 
przypadku, który mógłby wywołać podejrzenie zajmowania się działalnością konkurencyjną, Pracownik 
powinien uprzednio i niezwłocznie powiadomić Pracodawcę na piśmie. 
 

§3 
Obowiązki określone w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 ciążą na Pracowniku przez cały okres czasu pracy 
wykonywanej przez Pracownika na podstawie umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy. 
 

§ 4 
Pracodawca w przypadku naruszenia przez Pracownika zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 
ma prawo rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z winy Pracownika. 
 

§ 5 
1. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy na podstawie 
porozumienia Pracodawcy i Pracownika. 
2. Rozwiązanie umowy w przypadku określonym w ust. 1 umowy nastąpi na podstawie pisemnego 
oświadczenia stron. 
 

§ 6 
Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Kodeksu pracy. 
 

§ 8 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Pracodawcy. 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron 
niniejszej umowy. 
 
 
 
 
 

 Pracownik            Pracodawca 
(data i podpis)                                                                     (podpis Pracodawcy lub osoby działającej  

                                                                                                             w imieniu Pracodawcy)  
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UMOWA 
 O ZAKAZIE KONKURENCJI PO USTANIU UMOWY O PRACĘ 

 
 

zawarta w dniu ………………. w Rzeszowie pomiędzy: 
Golden Line Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-506) przy ul. Krakowskiej 150, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000754938, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, NIP 5170395649, Regon 381686462 
reprezentowaną przez Pana Pawła Dostych – Prezesa Zarządu, zwanym Pracodawcą 
a 
Panem/Panią …………………….. zamieszkałym/ą ……………………….., PESEL ………………………….,  
zwanym dalej Pracownikiem, o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie się Pracownika do niepodejmowania działalności 
konkurencyjnej wobec Pracodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieświadczenia pracy w 
ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która obejmuje: produkcję i sprzedaż materiałów 
eksploatacyjnych (tonerów, tuszy) do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzedaż 
materiałów eksploatacyjnych tj.: głowic drukujących, taśm drukujących i folii drukujących. 
2.  Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić poprzez czynności:  
a) prowadzenie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Pracodawcy, 
występowanie w charakterze pełnomocnika, prokurenta lub innego rodzaju przedstawiciela na 
rzecz podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność konkurencyjną 
w stosunku do Pracodawcy, uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce osobowej 
prowadzącej konkurencyjną działalność względem Pracodawcy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, uczestniczenie jako członek organu w spółkach prowadzących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej konkurencyjną działalność względem Pracodawcy;  

b) branie udziału w tworzeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstw konkurencyjnych 
względem Pracodawcy, bądź wspieranie tego procesu pomocą i radą; 

c) wchodzenie w stosunki prawne z klientami albo pracownikami Pracodawcy na własny lub cudzy 
rachunek mających charakter konkurencyjny wobec działalności Pracodawcy; 

d) posiadanie kontrolnego pakietu udziałów (akcji) w spółkach prowadzących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; zobowiązanie to nie 
dotyczy nabywania (obejmowania) akcji spółek oferowanych w publicznym obrocie papierami 
wartościowymi; 

e) podejmowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy w podmiotach działających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy lub 
świadczenie pracy lub usług na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, (w tym umowy 
zlecenia, o dzieło), dla podmiotów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy; 

f) rekrutacja (nabór) pracowników świadczących pracę na rzecz Pracodawcy w ramach stosunku 
pracy lub świadczących pracę dla Pracodawcy na innej podstawie, w celu świadczenia pracy 
(usług) na rzecz podmiotów prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 
konkurencyjną wobec Pracodawcy. 

 
§ 2 

O zamiarze podjęcia zatrudnienia bądź działalności, o których mowa w niniejszej umowie, mających 
charakter działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, a także o każdym 



2 

 

innym przypadku, który mógłby wywołać podejrzenie zajmowania się działalnością konkurencyjną, 
Pracownik powinien uprzednio i niezwłocznie powiadomić Pracodawcę na piśmie. 
 

§3 
Zakaz, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy oraz obowiązek określony w § 2 obowiązywał będzie 
Pracownika przez okres dwóch lat od ustania ostatniej obowiązującej umowy o pracę. Termin 
rozpoczęcia pracy wyznaczony został na dzień ……………..….. 
  

§ 4 
1. Pracownik w razie naruszenia zakazu określonego w § 1 umowy zobowiązany będzie także do 
zapłaty Pracodawcy kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w 
terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dokonania przez Pracodawcę pisemnego 
wezwania. 
4. Pracodawca niezależnie od prawa żądania kary umownej w wysokości określonej w ust. 1, ma 
prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej w ust. 1 kary umownej, na 
zasadach ogólnych. 
5. Zwrotu zapłaty kary określonej w ust. 1 Pracownik dokona na numer rachunku bankowego 
wskazany przez Pracodawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Pracownika. 
 

§ 5 
1. Strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy na podstawie 
porozumienia Pracodawcy i Pracownika. 
2. Rozwiązanie umowy w przypadku określonym w ust. 1 umowy nastąpi na podstawie pisemnego 
oświadczenia stron. 
3. Pracodawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy przed upływem 
terminu na jaki została zawarta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bez 
konieczności wskazania przyczyny wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga złożenia Pracownikowi 
pisemnego oświadczenia przez Pracodawcę. 

 
§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy. 
  

§ 7 
Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 8 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Pracodawcy. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Pracownik.  
 
 
 
 

Pracownik            Pracodawca 
(data i podpis)                                                                     (podpis Pracodawcy lub osoby działającej  

                                                                                                             w imieniu Pracodawcy)  





ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
www.wum.edu.pl 
 

tel.: +48 22 57 20 347 
aez@wum.edu.pl 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr referencyjny 
AEZ/362/1570/2021/JR              Warszawa, dnia 15.12.2021 r. 
 
        
 
 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  
 
 Działając na podstawie art. 253 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla 
jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, 
znak sprawy AEZ/S-059/2021 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:  
 
1) w zakresie dostaw objętych Pakietem 1: 
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 
P.W. MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 

 
Cena oferty brutto wynosi: 32 039,28 zł  
(słownie: trzydzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych, 28/100) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania SWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium 
oceny ofert  określonego w SWZ, tj. Cena – 100. 
 
Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

2 P.W. MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 

 
Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 
Numer 
oferty 

Liczba punktów w kryterium 
„Cena” (maks. 100 pkt) Razem liczba punktów 

2 100,00 100,00 
1 98,04 98,04 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem 
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określonym w art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
 
 
2) w zakresie dostaw objętych Pakietem 2: 
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 
 

GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 
 

Cena oferty brutto wynosi: 41 972,09 zł  
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote, 09/100) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania SWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium 
oceny ofert  określonego w SWZ, tj. Cena – 100. 
 
Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

2 P.W. MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 

 
Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 
Numer 
oferty 

Liczba punktów w kryterium 
„Cena” (maks. 100 pkt) 

Razem liczba punktów 

1 100,00 100,00 
2 91,61 91,61 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem 
określonym w art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
 
3) w zakresie dostaw objętych Pakietem 3: 
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 
GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

 
Cena oferty brutto wynosi: 36 737,64 zł  
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych, 64/100) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania SWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium 
oceny ofert  określonego w SWZ, tj. Cena – 100. 
 
Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

2 P.W. MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 

 
Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 
Numer 
oferty 

Liczba punktów w kryterium 
„Cena” (maks. 100 pkt) Razem liczba punktów 

1 100,00 100,00 
2 80,13 80,13 

 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem 
określonym w art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
 
4) w zakresie dostaw objętych Pakietem 4: 
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 
GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

 
Cena oferty brutto wynosi: 26 559,57 zł  
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, 57/100) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania SWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium 
oceny ofert  określonego w SWZ, tj. Cena – 100. 
 
Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 GOLDEN LINE Sp. z o.o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

2 P.W. MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz 

 
Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 
Numer 
oferty 

Liczba punktów w kryterium 
„Cena” (maks. 100 pkt) 

Razem liczba punktów 

1 100,00 100,00 
2 96,89 96,89 

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem 
określonym w art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
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publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
 
 

Pouczenie 
  

Zgodnie z art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje 
odwołanie na  niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, składane do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 
terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.  
Dokładne informacje dotyczące składania odwołań znajdują się w dziale IX  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.).     
 

 
Z poważaniem 
 
    

                                                  
        Sekretarz Komisji przetargowej 
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Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Dział Zamówień Publicznych 

l. Bankowa 12, 40-007 Katowice 

tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl  

www.us.edu.pl 

 

Katowice,  dn. 17.09.05.2021r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH                                                             

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

tel. (032) 359 13-81 

l.dz. DZP.381.052.2021.DWK/ 10 608 

 

Uczestnicy postepowania nr DZP.381.052.2021.DWK  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,   

o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 euro  

pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”,  

nr sprawy DZP.381.052.2021.DWK 

 

W zakresie części A 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Uniwersytet Śląski                

w Katowicach zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu za 

najkorzystniejszą, w zakresie części A, została uznana oferta nr 1, Wykonawcy: 

Unibit sp.  z o.o. 

ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ oraz zgodnie z kryterium 

oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

realizacji 40% 

Ocena ogółem 
(liczba pkt.) 

1 
Unibit sp.  z o.o. 

ul. Porcelanowa 51,40-246 Katowice 

60 pkt. 
 

35 pkt. 95 pkt. 

2 
P.H.U.  VECTOR Sp. z o.o. 
ul. Bielska 29, 40-749 Katowice 

 
44,51 pkt. 

 
40 pkt. 

 
84,51 pkt. 

 
3 
 

Golden Line Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

 
53,74 pkt. 

 
40 pkt. 

 
93,74 pkt. 
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W zakresie części B 

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiającym informuje, że                                       

w przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą w zakresie części B, została uznana oferta   

nr 3, Wykonawcy: 

Golden Line Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ oraz zgodnie z kryterium 

oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

realizacji 40% 

Ocena 
ogółem 

(liczba pkt.) 

1 

Unibit sp.  z o.o. 

ul. Porcelanowa 51 

40-246 Katowice 

60 pkt. 35 pkt. 95 pkt. 

2 

P.H.U.  VECTOR Sp. z o.o. 

ul. Bielska 29 

40-749 Katowice 

 
43,24 pkt. 

 
40 pkt. 

 
83,24 pkt. 

 
3 
 

Golden Line Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 150, 
35-506 Rzeszów 

 
55,13 pkt. 

 
40 pkt. 

 
95,13 

 

W zakresie części C 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiającym informuje, że                            

w przedmiotowym postępowaniu, za najkorzystniejszą w zakresie części C, została uznana oferta nr 

3, Wykonawcy: 

Golden Line Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ oraz zgodnie z kryterium 

oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

realizacji 40% 

Ocena 
ogółem 

(liczba pkt.) 

 
3 
 

Golden Line Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 150 
35-506 Rzeszów 

 
60 pkt. 

 
40 pkt. 

 
100 pkt. 
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W zakresie części D 

4. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiającym informuje, że                                   

w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą w zakresie części D została uznana oferta nr 

3, Wykonawcy: 

Golden Line Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ oraz zgodnie z kryterium 

oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 60% 

Liczba pkt. w 
kryterium termin 

realizacji 40% 

Ocena 
ogółem 

(liczba pkt.) 

 
3 
 

Golden Line Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 150 
35-506 Rzeszów 

 
60pkt. 

 
40 pkt. 

 
100 pkt. 

 

W zakresie części E 

5. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiającym informuje,                                       

że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą, w zakresie części E, została uznana oferta 

nr 2, Wykonawcy: 

P.H.U.  VECTOR Sp. z o.o. 

ul. Bielska 29, 40-749 Katowice 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w SWZ oraz zgodnie z kryterium 

oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt. w 

kryterium 
cena 60% 

Liczba pkt. w kryterium 
termin realizacji 40% 

Ocena 
ogółem 

(liczba pkt.) 

2 
P.H.U.  VECTOR Sp. z o.o. 
ul. Bielska 29, 40-749 Katowice 

 
60 pkt. 

 
40 pkt. 

 
100,00 pkt. 

 
3 
 

Golden Line Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 150, Rzeszów, 35-506 
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6. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, Zamawiający informuje o Wykonawcach, 

których oferty zostały odrzucone:  

Golden Line Sp. z o.o. ul. Krakowska 150  Rzeszów, 35-506-Oferta nr 3 w zakresie części E: 

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt. 10) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy                

w obliczeniu ceny. 

Powód odrzucenia: Wykonawca źle wypełnił formularz ofertowy sprzecznie z wymaganiami SWZ 

w zakresie przygotowania oferty. Wykonawca w formularzu oferty w zakresie części E nie podał 

oferowanej ceny oferty (stawki podatku VAT), pozostawiając tabelę w ust. 1 pustą. 

Zamawiającym określił w rozdz. IX ust. 1 pkt. 15) SWZ -opis sposobu przygotowania oferty,                        

w tym obliczenia ceny, który jest wiążący dla Wykonawców- „Oferta powinna być złożona zgodnie 

z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji (Zamawiający 

dopuszcza odtworzenie tekstu formularza) z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, 

stawki i doliczonej wartości podatku VAT, ceny brutto za przedmiot zamówienia, a także terminu, 

warunków realizacji zamówienia i  okresu gwarancji”.  Wykonawca podał jedynie ceny 

jednostkowe netto oraz wartości netto w ust. 2 formularza oferty. Zamawiający nie określił                        

w formularzy oferty właściwej stawki VAT. Brak określenia stawki podatku VAT w SWZ 

uniemożliwia poprawę omyłki rachunkowej. 

Oferty, które zawierają cenę obliczoną zgodnie ze sposobem wskazanym w SWZ mogą być 

przedmiotem porównania przez Zamawiającego w toku czynności wyboru najkorzystniejszej 

oferty. Obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie należytej oceny ofert,  w tym również 

zbadanie oferty pod względem prawidłowości zastosowanej stawki VAT. 

 

 

            Członek Komisji Przetargowej:        Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

 

 

 

Otrzymują:  

 

1. Unibit sp.  z o.o. ul. Porcelanowa 51,40-246 Katowice 

2. P.H.U.  VECTOR Sp. z o.o. ul. Bielska 29, 40-749 Katowice 

3. Golden Line Sp. z o.o. ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów 
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MSS-DN-ZPP-26-30/2021                                                            Ostrołęka, dn.10.09.2021r. 
                                   
 
 
 
                                                                                                                                   Do  wszystkich uczestników 

                                                                                                            Postępowania( Wykonawców) 
 
Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp”,  na dostawę 
materiałów biurowych. 
 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Zamawiający na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 
września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, iż: 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu odrzucił na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 6 ofertę Wykonawcy : 
          -   MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka; 
          -   BEST OFFICE Jakubiak Sp. j. ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka; 
     2.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy; 
     3.   Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 3 zamówienia, Zamawiający unieważnił część 1,2,4,5,6,7 

zamówienia. 
 
Ad. 1.   
Odrzucenie  oferty Wykonawcy MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka i BEST OFFICE Jakubiak Sp. j. 
 ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka, na podstawie art. 226  ust.1 pkt. 6 ustawy. 
Tymczasem Wykonawca MIMAR Maria Głębocka ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka i BEST OFFICE Jakubiak Sp. j.  
ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka złożył ofertę niezgodną z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzenia lub 
przekazania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego”. 
 W związku z tym Zamawiający odrzucił ww. oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy tj. „ oferta nie została sporządzona lub 
przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzenia lub przekazania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego”. 
 
Ad. 3. 

Streszczenie oceny i Porównania złożonych ofert :   
 

Nu
mer 
ofer
ty 

Nazwa ( firma) i adres 
Wykonawcy 

Liczba pkt. w 
kryterium  cena 

Liczba pkt. w 
kryterium Termin 
dostawy 

Razem 

1 MIMAR  Maria Głębocka  
Ul. Małkińska 53 
07-300 Ostrów Mazowiecka 

Część 1 – ---------- 
Część 2 – ---------- 
Część 3 – ----------- 
Część 4 – ------------ 

Część 1 - -------------- 
Część 2 – ------------- 
Część 3 – ------------- 
Część 4 – ----------- 
 
 

Część 1 – --------------- 
Część 2 – -------------- 
Część 3 – -------------- 
Część 4 – ------------- 
 
 

2 GOLDEN LINE  Sp. z o. o. 
Ul. Krakowska 150 
35-506 Rzeszów 

Część 3 – 60,00 pkt. 
Część 4 – ------------ 
 

Część 3 – 40,00 pkt. 
Część 4 – ----------- 
 

Część 3 – 100,00 pkt. 
Część 4 – ---------- 
 
 

3 BEST OFFICE  Jakubiak Sp. j.  
Ul. Kopernika 6 
07-410 Ostrołęka 

Część 1 – --------------- 
Część 2 – -------------- 
Część 3 – ------------- 
Część 4 – -------------- 
Część 5 – ------------- 
Część 6 – -------------- 

Część 1 – -------------- 
Część 2 – ------------- 
Część 3 – -------------- 
Część 4 – -------------- 
Część 5 – -------------- 
Część 6 – ------------ 

Część 1 – ------------- 
Część 2 – ------------- 
Część 3 – ------------- 
Część 4 – ------------- 
Część 5 – ----------- 
Część 6 – ------------ 
 

 
 
1. Uzasadnienie wyboru: 
 

        Najkorzystniejszą okazała się oferta Wykonawcy : 
Część 1 
 Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu. 
Część  2  
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu. 
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Część 3 
Oferta nr 2:  GOLDEN LINE  Sp. z o. o., ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów. Wartość brutto 113 473,53 zł. W oparciu o podane 
kryteria wyboru oferta uzyskała 100,00 pkt.- uzasadnienie: oferta z najwyższą wartością punktową. 
Część 4 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 
najkorzystniejszej oferty. W części 4 zamówienia cena oferty najkorzystniejszej wynosi 152 695,02 zł. Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia 98 827,98 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
Część 5 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu. 
Część 6 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu. 
Część 7 
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  albo żadnej 
oferty. 
 
 
 
 
 
 
 

………………….………………………..……………………………….. 
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła : 
Laska Justyna  
Referent ds.  
zamówień publicznych 
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