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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Miasto Nowy Sącz 

Rynek 1 
33-300 Nowy Sącz 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 

art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. 

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się –  

przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu”. 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Miasto Nowy Sącz 
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 
Kontakt: tel. 18 443 53 08, fax 18 443 78 63 
NIP: 734-350-70-21 
Adres e-mail: bzp@nowysacz.pl 
 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 
dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
Strona internetowa:  
   www.nowysacz.pl;  

   https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,288947,ogloszenia-o-zamowieniach.html; 

Adres profilu nabywcy:  
   https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz 

Godziny pracy: 9:00-17:00 poniedziałek, 7:30-15:30 od wtorku do piątku 

1.2. Podstawa prawna oraz tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,  
na podstawie art. 275 pkt 1, w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1.3. Wartość zamówienia.  

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

2. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy.  

1.4. Słownik - Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:  

1. „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm.), 

2. „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,  
3. „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III niniejszej 

SWZ,  

mailto:bzp@nowysacz.pl
http://www.nowysacz.pl/
https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,288947,ogloszenia-o-zamowieniach.html
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
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4. „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SWZ,  

5. „Zamawiający” – Miasto Nowy Sącz. 
1.5. Wszystkie załączniki do niniejszej SWZ  stanowią jej integralną część.  

1.6. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić zawartość umieszczonych na stronie 
internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią 
ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się 
z całością udostępnionych dokumentów zamówienia odpowiada Wykonawca.  

Rozdział II OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

2.1. Postępowanie oznaczone jest znakiem: BZP.271.100.2021. Wykonawcy powinni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.  

Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą 
„Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się – 
przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole 
Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu. 

3.2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wraz 
z rozładunkiem materiałów budowlanych (zwanych dalej „Towarem”,) szczegółowo określonych 
rodzajowo oraz ilościowo w załączniku nr 1 do SWZ (stanowiącego równocześnie Szczegółowy 
kosztorys ofertowy). 

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot 
niniejszego zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, nie więcej jednak niż o 30 % wartości 
ceny ofertowej brutto. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych 
spowodowanych takim zmniejszeniem, a Wykonawcom z tego tytułu nie służą wobec Zamawiającego 
żadne roszczenia. 

3.4. Dostawa Towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie - w terminie 2 dni roboczych 
od daty złożenia zamówienia przy użyciu środków transportowych pozwalających na realizację umowy 
bez wyrządzania szkód na terenie, na którym dostawa będzie realizowana. 

3.5. Zaoferowany Towar powinien być dopuszczony do stosowania i obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 215 z późn.zm.). 

3.6. Wykonawca zapewni takie opakowanie Towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj i jakość 
wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, 
wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu Towaru do miejsca dostawy 
oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 

3.7. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie Towaru, takich jak:  

1) wszelkie prace przygotowawcze,  
2) transport,  
3) ubezpieczenie,  
4) rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.8. Po wykonaniu usług towarzyszących, o których mowa w ust. 3.7, Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego usunięcia odpadów z terenu Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu powstałych 
w wyniku świadczenia tych usług i zagospodarowania ich zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

3.9. Podczas dokonywania odbioru Towaru przedstawiciele obu stron dokonają sprawdzenia pod względem 
ilościowym i jakościowym Towaru dostarczonego, a z czynności odbioru Towaru, spisany zostanie 
protokół zdawczo-odbiorczy. 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach 
opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 
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3.11. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie musi być zgodny ze szczegółowym zakresem 
zamówienia, który został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. 

3.12. Miejsce realizacji dostaw: Polska, woj. Małopolskie, teren Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu. 

3.13. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: 

Główny kod: 44190000-8 – Różne materiały budowlane 

Rozdział IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

4.1. Zamawiający dzieli zamówienie na części.  

Zadanie I: wyposażenie, 

Zadanie II: ślusarka i stolarka do obiektów użyteczności publicznej. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 w zakładkach 
przyporządkowanych do poszczególnych zadań. 

4.3. Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, trzech lub 
wszystkich części. 

4.4. Ofertę cenową należy złożyć do każdej części z osobna. 

Rozdział V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

5.1. Wykonawca jest obowiązany realizować przedmiot zamówienia na bieżąco, w terminie od daty 
zawarcia umowy do 08 października 2021 r. lub do wyczerpania wcześniej kwoty wynagrodzenia 
brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

5.2. Dostawa towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy sukcesywnie – w terminie 2 dni roboczych 
od daty złożenia zamówienia (okres ten może ulec skróceniu zgodnie ze złożoną ofertą). Za dzień 
roboczy uznaje się dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym 
okresie dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920). 

Rozdział VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 
określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Rozdział VII POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
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Rozdział VIII PODSTAWY WYKLUCZENIA 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1. w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy; 
2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.  

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

Rozdział IX INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

9.1. Wykonawca na etapie składania ofert jest zobowiązany do złożenia aktualnego na dzień składania ofert 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz 
art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do SWZ; 

− W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

9.2. Zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków 
dowodowych. Wykonawca potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku poprzez 
złożenie oświadczenia o którym mowa w ust. 9. 1. 

9.3. W  zakresie  nieuregulowanym  ustawą  lub  niniejszą  specyfikacją do  oświadczeń  i dokumentów  
składanych  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu,  zastosowanie  mają przepisy rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

Rozdział IX INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

Rozdział XI PODWYKONAWSTWO 

11.1. Zamawiający wskazuje, że na podst. art. 462 ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy.  

a) W takim przypadku, na podst. art. 462 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych firm podwykonawców, 
jeżeli w momencie składania oferty już są znani. 

b) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 



 
 
 
 
Nr postępowania: BZP.271.100.2021 
 

Str. 5 z 14 

Rozdział XII INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

12.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem 
nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego 
wyłącznie z pełnomocnikiem. 

12.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale IX ust. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Rozdział XIII INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

13.1. Informacje ogólne: 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz 
przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej 
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz danego postępowania. 

2. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania Platformy Zakupowej, Zamawiający może 
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: 
bzp@nowysacz.pl. 

3. W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej należy 
kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy Zakupowej: nr tel. (22) 101 02 02, adres e-
mail: cwk@platformazakupowa.pl. 

4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Kierowane do wszystkich Wykonawców informacje 
dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany SWZ, w tym zmiany terminu składania i otwarcia 
ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji „Komunikaty”. 
Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywał 
temu Wykonawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, 
z zastrzeżeniem pkt 2. 

5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 

6. Zgodnie z art. 67 ustawy, Zamawiający informuje, że wymagania techniczne i organizacyjne 
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. 

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie Platformy 
Zakupowej oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Zakupowej przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
mailto:bzp@nowysacz.pl
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB 
w .pdf .doc .docx .jpg .txt, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 

10. Każdy załączony plik powinien zostać podpisany - Wykonawca powinien pamiętać, aby plik 
z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym. 

11. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .zip 
lub .7z., Zamawiający dopuszcza podpisy złożone na całej skompresowanej paczce dokumentów. 

12. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 
przekazania na Platformę Zakupową. 

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
przedmiotowego postępowania.  

13.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie przez Platformę Zakupową (Formularza – „Wyślij 
wiadomość”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

13.3. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

13.4. W przedmiotowym postepowaniu nie zaistniała żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 
i art. 69 ustawy. 

Rozdział XIV WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI ORAZ 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

14.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami – osobą uprawnioną do 
porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1. W zakresie proceduralnym: 
a) Pan Wojciech Dobosz - Kierownik Biura Zamówień Publicznych, e-mail: wdobosz@nowysacz.pl, 

tel. 18 448-66-00; 
b) Pani Anna Majkrzak - Pracownik Biura Zamówień Publicznych, e-mail: amajkrzak@nowysacz.pl, 

tel. 18 448-66-03. 
2. W zakresie merytorycznym:  

a) Pan Maciej Buksa - Pracownik Wydziału Inwestycji, e-mail: mbuksa@nowysacz.pl, tel. 18 448-
65-27; 

14.2. Adres e-mail do komunikowania się z Wykonawcami: bzp@nowysacz.pl.  

14.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach 
określonych w art. 284 ustawy. 

14.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14.5. Za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres 
e-mail zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy Zakupowej za datę wpływu zapytań do 
treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
złożenia/wysłania na Platformie Zakupowej. 

14.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem 
czasu. 

14.7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14.4 SWZ, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:wdobosz@nowysacz.pl
mailto:amajkrzak@nowysacz.pl
mailto:mbuksa@nowysacz.pl
mailto:bzp@nowysacz.pl
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o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14.4 SWZ, Zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

14.8. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14.7 SWZ, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

14.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronach internetowych, zgodnie z ust. 
1.1 SWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

14.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ.  

14.11. Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: stronie 
internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego i na 
Platformie Zakupowej w sekcji “Komunikaty”.  

14.12. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty. 

14.13. Każda wprowadzana przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią. 

Rozdział XV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

15.1. Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe przyrzeczenie 
istotnych warunków kontraktu. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do SWZ. 

15.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – na pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste lub 
siódme Zadanie, sam lub jako członek (partner) wykonawców składających ofertę wspólną. 

15.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

15.4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) specyfikację zawierającą szczegółowy kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ; 
b) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 9.1 SWZ – wg załącznika nr 3 do SWZ. 
c) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: 

− odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba 
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania albo wskazanie w 
formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

− pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 15.6 SWZ (jeżeli dotyczy); 

d) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, o którym mowa w Rozdziale XII SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ 
(jeżeli dotyczy), 

e) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) (jeżeli 
dotyczy), 

f) zaakceptowany projekt  umowy, o którym mowa w Rozdziale XXIII SWZ (wymóg porządkowy), 
15.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem 
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

15.7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy – inną 
osobę niż określoną w informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 



 
 
 
 
Nr postępowania: BZP.271.100.2021 
 

Str. 8 z 14 

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, należy dołączyć właściwe umocowanie 
prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 

a) Pełnomocnictwo składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

b) W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

c) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 
dokonać również notariusz. 

15.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15.9. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie Zakupowej i postępować 
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz. 

15.10. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. Dz.U. 
2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym polu (w kroku 1) składania oferty przeznaczonej na zamieszczenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

15.11. Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej  
i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, zawierające co 
najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści. 

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

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

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

Rozdział XVI SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

16.1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą wpisze 
w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, cyfrowo z dwoma miejscami po 
przecinku i słownie, z wyodrębnieniem: ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny ofertowej brutto.  

16.2. Formularz Ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ musi zawierać: 

− ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego związane z realizacją  przedmiotu zamówienia. 

− cenę netto oraz wartość podatku VAT, a także wyliczoną na podstawie stawki VAT cenę brutto 
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do SWZ towaru (odpowiednio do zadania, na które jest 
składana oferta). 

16.3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 
rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna 
z warunkami zamówienia - podstawa art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

16.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje 
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odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 
ustawy w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy). 

16.5. Instrukcja wypełnienia załącznika nr 1 do SWZ stanowiącego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
(szczegółowy kosztorys ofertowy): 

UWAGA: należy wypełnić odpowiednią zakładkę arkusza kalkulacyjnego w zależności do zadania na 
które składana jest oferta. 

a) należy dokonać wyceny wszystkich pozycji w odpowiedniej zakładce arkusza kalkulacyjnego 
(w zależności od ZADANIA na które składana jest oferta). Cena ofertowa musi wynikać 
z wypełnionego i załączonego do oferty kosztorysu ofertowego. 

b) w kolumnie 2 Zamawiający wskazał rodzaj oraz parametry zamawianych towarów; 
c) w kolumnie 3 oraz 4 Zamawiający określił odpowiednio jednostki miary oraz maksymalną ilość 

zamawianych towarów; 
d) w kolumnie 5 Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę jednostkową netto za dostarczenie 1 

jednostki towaru określonego w kolumnie 2; 
e) w kolumnie nr 6 należy wpisać wartość netto zaoferowanych towarów, będącą iloczynem ceny 

jednostkowej netto (kolumna 5) oraz maksymalnej (szacunkowej) ilość zamawianego towaru 
(kolumna 4);  

f) w kolumnie 8 należy obliczyć wartość podatku VAT od wskazanej wartości netto (kolumna 6); 
g) w kolumnie 9 należy wskazać wartość brutto poszczególnych pozycji asortymentowych, która 

stanowić będzie sumę wartości netto (kolumna 6) oraz wartości podatku VAT (kolumna 8); 
h) suma otrzymanych wartości brutto (kolumny 9) stanie się ceną ofertową.  

* w przypadku wypełniania kosztorysu ofertowego w excel, w arkuszu założone zostały 
odpowiednie formuły, które zliczają wartości w kolumnach 6, 8 i 9, należy wypełnić jedynie 
kolumnę 5. 

16.6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy. 

16.7. Cena jednostkowa dla każdej pozycji zawartej w Szczegółowym kosztorysie ofertowym jest ceną 
ryczałtową brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego 
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, wynikające wprost, jak również nie ujęte, a 
niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu i dostarczenia, 
załadunku i rozładunku, itd. 

16.8. Jako, że ceny podawane w kosztorysie ofertowym nie mają charakteru wyłącznie kalkulacyjnego, lecz 
stanowią podstawę do rozliczenia się zamawiającego z Wykonawcą, wymaga się, aby ceny te wyrażone 
były w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.  

16.9. Cena ofertowa jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń, 
jeżeli Zamawiający nie zamówi wszystkich artykułów określonych w załączniku nr 1 do SWZ. 

16.10. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy wybór ofert prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca składając ofertę 
wskazuje wartość bez kwoty podatku jednakże oferta musi dodatkowo zawierać obliczoną  i 
jednoznacznie wskazaną cenę oferty do porównania z uwzględnieniem należnego podatku VAT, do 
którego zapłacenia zobowiązany będzie Zamawiający. 

16.11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 
Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. 

Rozdział XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział XVIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.10.2021r., przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
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18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
o którym mowa w ust. 18.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 18.2 SWZ, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Rozdział XIX SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

19.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 
na Platformie Zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
Platformie Zakupowej.  

19.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2021 r., do godz. 
08:00.  

19.3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

19.4. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

Rozdział XX TERMIN OTWARCIA OFERT 

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021 r., o godzinie 09:00.  

20.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

20.4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii.  

20.5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania. 

Rozdział XXI WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

21.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego zadania, Zamawiający będzie się kierował 
kryterium:  

Cena – waga kryterium 100% 

21.2. W zakresie kryterium: cena (waga 100%) - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów - 100, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej 
wg następującej formuły: 

𝐈𝐥𝐨ść 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭ó𝐰 =
𝑵𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐𝒘𝒂 𝒔𝒑𝒐ś𝒓ó𝒅 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕 𝒏𝒊𝒆𝒐𝒅𝒓𝒛𝒖𝒄𝒐𝒏𝒚𝒄𝒉

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋
× 𝒘𝒂𝒈𝒂 

_____________________ 

* Zgodnie z art. 2 cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178). 

21.3. Wynik:  

1. W oparciu o kryterium określone w ust. 21.1 SWZ sporządzony zostanie ranking złożonych ofert. 
2. Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  
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21.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

21.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

21.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

21.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 21.6 SWZ oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postepowania. 

Rozdział XXII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

22.1. Wykonawca zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego w terminach przewidzianych w art. 308 ust. 2 ustawy, jednakże nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 
308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy. 

22.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców, z tym jednak zastrzeżeniem, że odpowiedzialność 
podmiotów jest wobec Zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej umowie. 

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.  

Rozdział XXIII INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY  

23.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

Rozdział XXIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

25.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

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

25.3. Odwołanie przysługuje na:  

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

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

25.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej 
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

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

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

25.7. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

25.8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 25.5 SWZ i ust. 25.6 SWZ wnosi się w terminie 
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

25.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

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

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

25.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 

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

25.14. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy. 

Rozdział XXVI INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

26.1. Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonych postępowaniem 
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

Zamawiający informuje, że w przypadku: 

− osób fizycznych, 

− osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 

− pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

− członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

− osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku 
prowadzonego postępowania. 

26.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane 
przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest 
jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania 
zlecone administracji rządowej. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony 
danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym. 

mailto:iod@nowysacz.pl
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4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.  

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

8. Posiadają Państwo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Ponadto, Zamawiający informuje, iż odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również Open 
Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000335959, posiadającą NIP 7792363577, jako właściciel Platformy Zakupowej, na 
której Urząd Miasta Nowego Sącza prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania. 

Rozdział XXVII INFORMACJE DODATKOWE 

27.1. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia osób, 
o których mowa w art. 95 oraz 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

27.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

27.3. Zamawiający nie przewiduje wymogu odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych 
do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. 

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

27.5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

27.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy. 

27.7. W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 71 ust. 1 
ustawy sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Rozdział XXVIII ZAŁĄCZNIKI 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

Załącznik Nr 1 do SWZ  

Załącznik Nr 2 do SWZ 

Załącznik Nr 3 do SWZ 

 

Załącznik Nr 4 do SWZ 

Załącznik Nr 5 do SWZ  
 

Specyfikacja - szczegółowy kosztorys ofertowy 

Projekt umowy 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 

Pełnomocnictwo  

Formularz ofertowy

 
 

 

       

 Z up. PREZYDENTA MIASTA 
             (-) Artur Bochenek 

                         Zastępca Prezydenta                
………………………………………..…………… 

     (podpis kierownika zamawiającego  
  lub osoby upoważnionej) 

 


