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ROZDZIAŁ 1.  

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Przechlewo 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie 

reprezentowany przez Tadeusza Frieda – Dyrektora 

siedziba Zamawiającego:  

ul. Człuchowska 26 

77-320 Przechlewo 

tel. 59 833 83 41 

e-mail: zgk@zgk.przechlewo.pl  

 

strona internetowa Zamawiającego:  

https://biuletyn.net/zgk.przechlewo 

 

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo 

 

dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami oraz do składania oferty: 

https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo 

 

(„Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SWZ.  

 

ROZDZIAŁ 2.  

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn zm. – dalej „PZP”) na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 266 – 274, art. 276, 

art. 277 ust. 1, art. 280, art. 281, art. 283-286 PZP oraz aktów wykonawczych do PZP. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 PZP. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315 PZP. 

mailto:zgk@zgk.przechlewo.pl
https://biuletyn.net/zgk.przechlewo
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5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 PZP tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

 

ROZDZIAŁ 3.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprasowanej słomy do kotłowni osiedlowej 

w Przechlewie na sezon grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Przechlewie, w ilości ogółem 2 250 ton, w tym: 

a) 2 100 ton w kostkach (balotach prostokątnych), 

b) 150 ton w belach (balotach okrągłych). 

2. Parametry balotów prostokątnych: 

a) Wymiary: 

- wysokość - od 0,5 m do 1,20 m; 

- szerokość - 1,20 m; 

- długość - od 2,20 m do 2,80 m; 

b) Waga: 300 – 550 kg; 

c) Średnia wilgotność słomy: nie więcej niż 20%. 

3. Parametry balotów okrągłych: 

a) Wymiary:  

- średnica – od 0,8 m do 1,10 m; 

- szerokość – 1,20 m; 

b) Waga: 150 – 400 kg; 

c) Średnia wilgotność słomy: nie więcej niż 20 %; 

d) Bele wiązane siatką lub sznurkiem. 

4. Zamawiający dopuszcza dostawy słomy pszennej, żytniej, rzepakowej lub przenżytniej. 

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 

- Część nr 1: dostawa do kotłowni osiedlowej w Przechlewie sprasowanej słomy w belach w 

ilości 150 ton; 

- Część nr 2: dostawa do kotłowni osiedlowej w Przechlewie sprasowanej słomy w kostkach w 

ilości 500 ton; 

- Część nr 3: dostawa do kotłowni osiedlowej w Przechlewie sprasowanej słomy w kostkach w 

ilości 400 ton; 

- Część nr 4: dostawa do kotłowni osiedlowej w Przechlewie sprasowanej słomy w kostkach w 

ilości 400 ton; 

- Część nr 5: dostawa do kotłowni osiedlowej w Przechlewie sprasowanej słomy w kostkach w 

ilości 400 ton; 
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- Część nr 6: dostawa do kotłowni osiedlowej w Przechlewie sprasowanej słomy w kostkach w 

ilości 400 ton. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie 

części zamówienia. 

7. Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które Wykonawcy mogą złożyć ofertę, 

lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy. 

8. Dostawy będą odbywały się partiami, w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego.  

9. Zamówienia na poszczególne partie, o których mowa w ust. 8 powyżej, będą składane             e-

mailem, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a w przypadku nagłej potrzeby 

mogą być składane telefonicznie. 

10. Zamawiający w każdym zamówieniu (na poszczególne partie), określi jego wielkość, zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

11. Poszczególne partie słomy będą dostarczane do kotłowni osiedlowej mieszczącej się w 

Przechlewie na os. Juźkowa 7. 

12. Wykonawca zapewnia właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości 

dostarczanej słomy. 

13. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu oraz koszty materiałów, potrzebne do realizacji  

zamówienia ponosi Wykonawca. 

14. Dostarczenie słomy w ustalonym terminie będzie odbywać się o godzinie wyznaczonej przez   

Zamawiającego. 

15. Rozładunek słomy z pojazdów nastąpi siłami Zamawiającego. 

16. Zamawiający wymaga, aby słoma podczas składowania u Wykonawcy była przechowywana w 

budynku lub okryta folią. 

17. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają 

projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.  

18. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

03114100-4   Słoma 

19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.  

20. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 

podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 

zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy 

umieścić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

21. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej ani 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych 

na miejscu u Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ 4.  

OPCJA 

 

1. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć 

ilość realizowanych dostaw słomy wyszczególnionych w Rozdziale 3 ust. 5 SWZ, jednak nie 

więcej niż o 5 % wartości brutto umowy za daną część zamówienia. 

2. Warunki skorzystania z prawa opcji: 

a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb 

Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy; 

b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy; 

c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak 

stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w 

części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); 

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na 

warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy. Do obliczenia 

wartości dostaw w ramach prawa opcji będą przyjęte ceny jednostkowe wskazane w 

złożonym przez Wykonawcę Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. 

Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ 5.  

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy tj.  do 30 kwietnia 2023 roku. 

 

ROZDZIAŁ 6.  

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 

PZP. Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, 

którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z 

późn. zm. – dalej „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), 

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

KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

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

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

popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo 

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

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka 

jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 

pkt 1 PZP; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano 

prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

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

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie 

orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może 

stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

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

ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne 

oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od 

siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą 

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

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba że spowodowane 
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tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

5 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 

2 pkt 1 – 3 PZP. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o 

których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę. 

 

ROZDZIAŁ 7. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie formułuje wymogów w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ 8. 

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

ROZDZIAŁ 9.  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale 

6 ust. 1, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 

tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SWZ.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum):  

1) w Formularzu ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi 

posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści 

pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie 

określać zakres umocowania; 
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3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ) 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym; 

4) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 

odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 

Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 

poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 

6) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 

całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

4. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia 

dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

stosuje się odpowiednio. 

5. Sposoby przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania lub 

innych dokumentów: 

1) W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub inne dokumenty, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

2) W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania lub inne 

dokumenty, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

3) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, dokonuje w przypadku: 

a) dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

b) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, może dokonać również notariusz. 

5) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

6) 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 
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zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 6 powyżej, dokonuje mocodawca. 

8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa ust. 5 pkt 6 powyżej, może dokonać również notariusz. 

9) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów w postępowaniu musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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. poz. 2452).  

 

ROZDZIAŁ 10. 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ 

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH 

I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

p. Roman Barecki;    

e- mail: zgk@zgk.przechlewo.pl; 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy 

Zakupowej (dalej – „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 344) na adres: zgk@zgk.przechlewo.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty 

następuje jedynie przy użyciu Platformy. 

4. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i 

otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 

Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub 

poczty elektronicznej do konkretnego Wykonawcy. 

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij 

mailto:zgk@zgk.przechlewo.pl
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wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 

poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

6. W przypadku przekazywania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za 

datę wpływu przyjmuje się datę ich doręczenia drugiej stronie postępowania. 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości od Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może 

ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8. Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu 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). 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej Platformy w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, a także zapoznał i 

stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

10. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie 

wymaga logowania.  

11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: 

− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

− włączona obsługa JavaScript, 

− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf. 

Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.  

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać 10 plików lub 

spakowanych folderów.  

13. Zalecenia techniczne: 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf 

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: .zip i .7Z 
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3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym. 

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego i z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert. 

10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

14. Ofertę oraz oświadczenie, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzoru 

stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SWZ), sporządza się, pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

15. Złożenie oferty: 

1) Złożenie i wycofanie oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy; 

2) Ofertę oraz oświadczenie o wycofaniu oferty składane jest pod rygorem nieważności w 

formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

3) Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty lub wniosku 

Wykonawca zalogował się do Platformy, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. 

W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak 

widoku wiadomości prywatnych od Zamawiającego na Platformie lub wycofania oferty lub 

wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta; 

4) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku 

dostępnego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo. 
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5) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa; 

6) zaleca się, aby każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub 

pełnomocnictwa był uprzednio podpisany podpisami kwalifikowanymi, zaufanymi lub 

osobistymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, 

współkonsorcjanta lub podwykonawców; 

7) do oferty należy załączyć wymagane przez Zamawiającego zgodnie z SWZ dokumenty; 

8) po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania. Następnie w 

drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej oferty, załączonych 

plików oraz ich ilości, po czym kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby zakończyć etap składania 

oferty; 

9) po złożeniu oferty wyświetla się komunikat,  że oferta została zaszyfrowana i złożona, oraz 

następuje przesłanie wiadomości email z Platformy z informacją na temat złożonej oferty; 

10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Platformy (Formularz do składania oferty lub wniosku). Zmiana oferty 

następuje poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowaną 

ofertę nie ma możliwości edycji złożonej oferty; 

11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu 

poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SWZ.  

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

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 

(pierwotnego terminu składania ofert). 

14. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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17. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany SWZ przed upływem 

terminu składania ofert.  

18. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

19. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.  

20. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ. 

21. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

22. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

 

ROZDZIAŁ 11.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ 12.  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

09.06.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca 

się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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5. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

ROZDZIAŁ 13.  

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana 

przez osobę upoważnioną. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ. 

4. W terminie składania ofert określonym w Rozdziale 14 ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu ofertę zawierającą:  

a) Formularz ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) 

sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  

W przypadku składania oferty na część zamówienia należy wypełnić wyłącznie te wiersze 

tabeli zawartej w pkt 2 Formularza ofertowego, które odpowiadają oferowanej części 

zamówienia, pozostałe wiersze należy pozostawić niewypełnione; 

b) oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego 

oświadczenie, złożone przez: Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia; 

c) 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. Wykonawca 

nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; 

d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. c), sporządzone w sposób określony w Rozdziale 

9 ust. 5 – 8 SWZ;  

e) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 
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5. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w 

sposób określony w rozporządzeniu 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. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 

informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.  

Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to 

wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z 

zasadami opisanymi w Rozdziale 10 ust. 15 pkt 5 SWZ. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne 

zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz 

powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 

przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Wycofanie lub zmiana oferty musi zostać dokonane zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 

10 ust. 15 pkt 10 SWZ. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 

oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.  

 

ROZDZIAŁ 14.  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo  do dnia 11.05.2022 r., godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2022 r. o godz. 10:30. 

3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

4. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje 

otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego w ust. 2, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
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6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ 15.  

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym (Załącznik 1 do SWZ) łączną cenę 

za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia.  

2. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do tej/tych części 

przedmiotu zamówienia, na którą/-e składana jest oferta, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem 

zastosowanej stawki podatku VAT.  

3. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze, w szczególności wartość 

dostarczanej słomy, koszty transportu, wszystkie podatki i opłaty oraz inne koszty związane z 

realizacją zamówienia, a także zysk Wykonawcy. 

4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na 

dzień składania ofert. 

5. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Formularzu 

ofertowym  – Załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także wskazując stawkę podatku od 

towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak 

wskazania w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) informacji czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie obcej.  

 

ROZDZIAŁ 16.  

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU  

OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 

Cena – 100 %, 
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przy zastosowaniu wzoru:  

 

      Cn  

C = ------------ x100 pkt x 100 % 

       Co  

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych w ramach danej części zamówienia 

Co - cena oferty ocenianej  

 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto dla danej części 

zamówienia, podana w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ). 

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

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

przepisami. 

 

2. Oferta zostanie odrębnie oceniona w odniesieniu do każdej części zamówienia. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

uzyskanych w ww. kryterium oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 

cenę.  

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 

uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

 

ROZDZIAŁ 17. 

 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zawierającą co najmniej: 

− zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

− określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

− czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania okresu rękojmi. 
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2. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

 

ROZDZIAŁ 18.  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków 

ich wprowadzenia. 

 

ROZDZIAŁ 19. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do 

sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506 – 578 PZP, a 

postępowanie skargowe w przepisach art. 579 – 590 PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami PZP 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 PZP; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 

Zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu.  Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
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4. Odwołanie wnosi się  w terminie: (a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 10 dni od dnia przekazania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na 

stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 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.  

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 

zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).  

 

ROZDZIAŁ 20.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

ROZDZIAŁ 21. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 

2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest 

Gmina Przechlewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 

Przechlewo. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przechlewo jest Pani Lucyna 

Ciszewska, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 

skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iodo@przechlewo.pl 

lub telefonicznie pod numerem 59 83 34 301. 

mailto:iodo@przechlewo.pl
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2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu 

do ich wniesienia.  

4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich 

danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także 

udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 

zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia 

roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi 

prawne i konsultingowe. 

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 

11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane 

osobowe, ma prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego 

bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym  skorzystanie 

z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 
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- do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym 

przepisy RODO. 

12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

13. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z 

prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 

21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 

innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w 

szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane 

osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora 

danych osobowych. 

 

 

ROZDZIAŁ 22. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

w związku z art. 305 pkt 1 PZP. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego jak również nie 

dopuszcza dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy PZP oraz aktów wykonawczych 

do PZP, a także przepisy kodeksu cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ 23.  

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Załącznik nr 4 – Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 


