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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1. Nazwa: Gmina Kamionka Wielka 

2. Adres: 33-334 Kamionka Wielka 5 

3. NIP: 7343514860; REGON: 491892280 

4. Kontakt: Tel. 18 445 60 17; Fax 18 445 60 17 wew. 44 

5. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:  

 Platforma Zakupowa Kamionka Wielka 

6. Strona internetowa Zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Kamionka Wielka 

7. Adres e-mail: gmina@kamionkawielka.pl  

II. Podstawowe pojęcia 

1. ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); 

2. SWZ – niniejsza specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej 

integralną część; 

3. Zamawiający – Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5; 

4. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku dostawę produktów lub ubiega się 

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 

publicznego; 

5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., 

str. 1). 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp oraz niniejszej SWZ. 

https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka
mailto:gmina@kamionkawielka.pl


GKiOŚ.271.4.2022 - Dostawa i wymiana opraw oświetlenia drogowego na technologie LED w Gminie Kamionka 

Wielka 

4/26 
 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 

3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

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

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 

o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa nadana przez zamawiającego: Dostawa i wymiana opraw oświetlenia drogowego 

na technologie LED w Gminie Kamionka Wielka. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa 

3. Wspólny słownik zamówień CPV: 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego 

4. Przedmiot zamówienia. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana opraw oświetlenia drogowego na 

technologie LED w Gminie Kamionka Wielka. 

4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę i wymianę (w szczególnych 

przypadkach należy dostosować wysiężnik do montażu) 341 opraw oświetlenia 

sodowego na oprawy ze źródłem LED. Lokalizacja opraw przeznaczonych do 

modernizacji została określona w tabeli inwentaryzacyjnej zawartej w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. W zakres zamówienia 

wchodzi również wykonywanie wszelkich czynności adaptacyjnych a także 

związanych z realizowanymi uprawnieniami z tytułu gwarancji i rękojmi w okresie 

wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ.  
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4.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej profesjonalnie zrealizował prace będące przedmiotem zamówienia 

oraz posiadał wymagane doświadczenie i uprawnienia, potencjał organizacyjny i 

zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniające terminową i należytą realizację 

przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie 

niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału 

zamówienia na części ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, który ma  

jednolity charakter, związany jest z dostawą oraz wymianą opraw oświetlenia drogowego 

w technologii LED w Gminie Kamionka Wielka. Jest to usługa jednorodna, w której nie 

możemy wydzielić żadnej części składowej mogącej stanowić przedmiot odrębnego 

zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie zakłóca konkurencyjności i nie 

ogranicza możliwości uzyskania zamówienia przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Wielkość niniejszego zamówienia w żaden sposób nie utrudnia małym i średnim 

przedsiębiorcom złożenia oferty . 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

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

8) ustawy Pzp. 

V. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej 

części zamówienia. 

3. 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, 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy. 
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2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji zamówienia uregulowane są we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  

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. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, 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; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
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zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

dowodów; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 

istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

IX. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu (podmiotowe środki dowodowe) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu według wzoru zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 oraz 2 (jeżeli dotyczy) dotyczące Wykonawcy oraz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządza się pod 

rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą). 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
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dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. 

5. Podmiotowy środek dowodowy wymagany od Wykonawcy: oświadczenie Wykonawcy 

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń 

i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 

w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie. 
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X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/konsorcja)  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie 

winno być załączone do oferty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej), oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 

SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XII. Sposób komunikacji wyjaśnienia treści SWZ  

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym 

a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej 

rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 

2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 344). 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 

poniedziałek: 8:00 - 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30) z Wykonawcami: 

a) w kwestiach proceduralnych jest  

- Pani Ewelina Górska, tel. 18 445 60 17 wew. 26 

- Pan Jarosław Strojny, tel. 18 445 60 17 wew. 37 
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b) w kwestiach merytorycznych jest  

- Pani Sylwia Motyka, tel. 18 445 60 17 wew. 37 

- Pan Tomasz Piętka, tel. 18 445 60 17 wew. 37 

- Pan Przemysław Lebda, tel. 18 445 60 17 wew. 43 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:  

Platforma Zakupowa Kamionka Wielka 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez 

kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany SWZ, 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 Zakupowej do konkretnego wykonawcy. 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

8. Zamawiający, 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), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 

na Platformie Zakupowej, tj.: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10.0, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .zls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf.  

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, 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, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 

w art. 221 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: Platforma Zakupowa – Instrukcje dla Wykonawców 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy, sam lub jako 

członek (partner) wykonawców składających ofertę wspólną. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający 

informuje, iż składanie ofert przez Platformę Zakupową jest bezpłatne. 

4. Oferta wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, 

z zachowaniem postaci elektronicznej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 

niniejszej SWZ. 

5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a) oświadczenie/a o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

b) oświadczenie Wykonawców dotyczące zakresu zamówienia, który Wykonawca 

zamierza zlecić podwykonawcom (jeżeli dotyczy); 

c) oświadczenia 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 Rozdz. XI pkt 1 SWZ (jeżeli 

dotyczy);  

d) 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 Rozdziale XIII pkt 7 SWZ 

(jeżeli dotyczy); 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
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e) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1913 ze zm.) (jeżeli dotyczy). 

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. 

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 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. 

8. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku 

w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 

do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę Zakupową). 

9. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

https://platformazakupowa.pl/
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2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 

podpisu w formacie XAdES. 

12. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na 

platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia 

części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

Platforma Zakupowa – Instrukcje dla Wykonawców 

14. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów 

sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

tłumaczenie na język polski. 

15. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne 

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 

przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

16. 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. 

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Cenę należy podać liczbowo i słownie, w złotych polskich (PLN), w kwocie netto i brutto 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu 

zamówienia (w tym  koszty transportu i rozładunku). 

4. Podstawą skalkulowania ceny w ofercie jest zakres zamówienia wskazany w Rozdziale IV 

SWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów 

i importu usług, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych 

w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

XV. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13.05.2022r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
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2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  

XVII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod 

adresem: Platforma Zakupowa Kamionka Wielka w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.04.2022 r. do godz. 09:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, 

w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż 

oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 

postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie 

się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  Platforma Zakupowa – Instrukcje dla 

Wykonawców 

Platformie%20Zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 14.04.2022 r. do 

godz. 09:15. 

7. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10. 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na Platformie Zakupowej 

w sekcji „Komunikaty” . 

11. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji 

otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma 

jedynie takie uprawnienie. 

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wagi kryteriów i sposób oceny ofert 

1. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:  

a) Cena oferty – 60 %  

b) Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 40 % 

2. Wykonawca składając ofertę udziela gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty 

budowlane na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące, licząc od 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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dnia dokonania końcowego, bezusterkowego odbioru robót. Wykonawca ma prawo 

udzielić gwarancji i rękojmi na okres dłuższy niż 84 miesiące, jednakże wówczas punkty w 

tym kryterium oceny ofert, zostaną przyznane jak dla okresu gwarancji i rękojmi 

wynoszącego 84 miesiące. 

3. W celu oceny ofert, Zamawiający przyzna punkty według następujących formuł: 

1) dla kryterium ceny: 

WC = (Cmin / Cbad) × 60 

gdzie: 

WC   - liczba punktów za kryterium cena 

Cmin   - cena najniższej oferty 

Cbad.   - cena badanej oferty 

2) dla kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi: 

- za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o kolejne 6 miesiące (przy obowiązkowo 

wymaganej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy czyli w sumie 66 miesięcy) - oferta 

otrzyma 10 pkt;  

- za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o kolejne 12 miesięcy (przy obowiązkowo 

wymaganej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy czyli w sumie 72 miesiące) - oferta 

otrzyma 20 pkt;  

-  za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o kolejne 18 miesięcy (przy 

obowiązkowo wymaganej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy czyli w sumie 78 

miesięcy) - oferta otrzyma 30 pkt;  

- za wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o kolejne 24 miesiące (przy 

obowiązkowo wymaganej gwarancji i rękojmi 60 miesięcy czyli w sumie 84 

miesiące) - oferta otrzyma 40 pkt. 

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu 

gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela obowiązkowo 

wymaganej gwarancji i rękojmi wynoszącej 60 miesięcy. 
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4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która otrzyma największą sumaryczną 

ilość punktów według wzory: 

W = WC + WGR  

gdzie: 

W - sumaryczną ilość punktów badanej oferty 

WC  - liczba punktów za kryterium cena 

WGR  - liczba punktów za kryterium wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi  

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert liczona będzie 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

8. Jeżeli Zamawiają nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej 

oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert. 

XIX. Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami 

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, 

o Wykonawcach: 

1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, 

2) których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje 

w celu ulepszenia treści oferty. 

4. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody 

drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 

Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 
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5. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu 

negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 

1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania, 

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą 

one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 

7. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 

dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych. 

8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 

treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 

Zamawiającego w zaproszeni do negocjacji. 

9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu. 

10. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 

o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany 

przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny brutto wybranej oferty.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–

kredytowej, z tym, że zobowiązane kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na rachunek 

bankowy Zamawiającego nr 26 8811 0006 0000 0049 4000 0007 lub w kasie Urzędu 

Gminy w Kamionce Wielkiej, z podaniem w tytule wpłaty „Zabezpieczenie umowy – nr 

zamówienia GKiOŚ.271.4.2022”. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, może ono być zaliczone na poczet 

zabezpieczenia. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 
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XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany  

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 

do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.  

4. Zmiana zawartej umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp 

oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do 

której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 
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6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt. 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Izby. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, 

zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienie Prezesa Izby przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. Ochrona danych osobowych 

1. Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

Zamawiający informuje, że w przypadku:  
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a) osób fizycznych,  

b) osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,  

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,  

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego,  

- przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego 

postępowania. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu 

w toku niniejszego postępowania jest Gmina Kamionka Wielka reprezentowana przez 

Wójt Gminy; 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iodo@kamionka.iap.pl; 

3) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

Pzp;   

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

3. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania posiadają: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

mailto:iodo@kamionka.iap.pl
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2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z tym, że 

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; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO (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);   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

osoba ta uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

4. Osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego 

postępowania nie przysługuje: 

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

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO.  

5. Ponadto, Zamawiający informuje, iż odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również 

Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000335959, posiadającą NIP 7792363577, jako 

właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Kamionka Wielka prowadzi 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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XXV. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy. 

3. Załącznik nr 3 do SWZ - Zakres zamówienia, który Wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom. 

4. Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

6. Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz ofertowy. 

 


