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ZP.271.9.2021                                Biecz, 25.08.2021 r.   
   
 
 
 
  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(zwana dalej SWZ) 

 
  
 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie podstawowym   o wartości 
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej "Pzp." 
 
na realizację zamówienia pn:   
 
 

Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rożnowice 
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DZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

GMINA BIECZ      
ul. Rynek 1,   38-340 Biecz 
NIP 738-197-38-83,   REGON 370440614 
tel./fax  13 4406800/ 13 4406802 
e-mail: um@biecz.pl 
www.biecz.pl 
zwana w dalszej części Zamawiającym 
 

DZIAŁ II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/biecz  
 
DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.  ustawy z 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej 
"Pzp." 

 
  2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 

DZIAŁ IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

 
DZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2021), lekkiego, 
samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rożnowicach, na cele ochrony przeciwpożarowej. Samochód musi posiadać świadectwo 
dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez 
polską jednostkę certyfikującą. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu 
drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z 
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym . Masa całkowita samochodu gotowego 
do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) 
nie może przekraczać 3500kg. Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - 
ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Podwozie samochodu z silnikiem o mocy minimum 120 kW, 
spełniającym normę min. Euro 6. Przednia oś wyposażona w koła pojedyncze, oś tylna wyposażona 
w koła bliźniacze. Samochód wyposażony w wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o 
wydajność pompy min. 50 l/minutę. Pojazd winien być wyposażony w skrytki na sprzęt i 
wyposażenie zamykane żaluzjami wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Wyposażenie 
w sprzęt pożarniczy oraz ratowniczy, szczegółowy opis parametrów technicznych oraz inne 
wymagania zostały zawarte w opisie technicznym stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia. 
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2. Wszystkie certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., które Zamawiający wymaga w jakiejkolwiek 
części SWZ bądź Opisu Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu przy przekazaniu do odbioru przedmiotu dostawy. 

3. Stosowanie materiałów równoważnych.  

a/ W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej określeń wskazujących na typ, znaki towarowe 
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. 
Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na 
konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do 
opisanego jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, 
funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od  
parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są 
równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.  
b/   W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm,                
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji                   
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. W przypadku oferowania 
rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych dokumentacji przetargowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp. 
c/  Wykonawca wraz z ofertą (nie podlega uzupełnieniu) przedłoży zestawienie materiałów/urządzeń 
równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, 
np. kart urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp. 

4. Nazwy i kody CPV stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień.  
34144200 - Pojazdy służb ratowniczych 

34144210 - Wozy strażackie 
 

DZIAŁ VI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 13 grudnia 2021 r. 
 
 

DZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
 1)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 
 2)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  
Zamawiający nie stawia  warunku w tym zakresie. 

 
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
   Zamawiający nie stawia  warunku w tym zakresie. 

 
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający nie stawia  warunku w tym zakresie. 
 

d) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że wykonał (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 (jedną) 
dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczenia złożonego przez 
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Wykonawcę. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), 

wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany 
za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), 
chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do 
stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako 
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych.  

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów.  

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z 
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 
ten nie ponosi winy.  

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 
 

DZIAŁ VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I 
OŚWIADCZENIA 
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1.  Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

1.1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ.  
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa oświadczenie, o którym mowa w 
ust. 1, dotyczące tych podmiotów. 

1.5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone 
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku sporządzenia pełnomocnictwa w 
postaci papierowej. Dopuszcza się również przedłożenie cyfrowego odwzorowania tego dokumentu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
2.  Forma składania dokumentów: 
2.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 
nr 2 do SWZ składa się, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

2.3. Oświadczenie o którym mowa w VII.5 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa VII.8 SWZ składa się 
wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

2.4. Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

2.5. Sposób komunikacji z Zamawiającym został 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. 
 

DZIAŁ IX.  OSOBY UPRAWNIONE  DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
- w zakresie merytorycznym: 
Agnieszka Romańska – Bulanda - tel. 013/ 44-06-815 
- w zakresie zamówień publicznych: 
Magdalena Lenard, Monika Kiczura – Wójcik tel. 013/ 44-06-848  
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30.  
 

DZIAŁ X. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej:  
https://www.platformazakupowa.pl/pn/biecz 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod 
„NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 
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3. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej wykorzystanie Platformy jako środka komunikacji, 
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-
mail: zamowienia@biecz.pl  - nie dotyczy składania ofert. 

4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za 
wiążący.  

6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 
pobrania dokumentacji, 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 

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ. 

8. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
wczytania do Platformy. 

9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty i dokumentów składanych równocześnie z ofertą) 
przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij 
wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” 
po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

10. Zalecenia Zamawiającego odnośnie formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  
- dla dokumentów z rozszerzeniem .pdf zaleca się podpis w formacie PadES,  
- dla dokumentów z rozszerzeniem innym niż .pdf zaleca się podpis w formacie XadES  

11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami 
prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w 
formacie .pdf.  

12. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako 
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny 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 oraz 
Rozporządzeniu 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. 

 
DZIAŁ XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 
65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu porozumiewania się z wykonawcami ponad opisany w 
niniejszej SWZ, w przypadkach określonych w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.  
 
DZIAŁ XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
DZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą  do dnia 01.10.2021 r. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, 
Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga pisemnych oświadczeń wykonawców w zakresie 
wyrażenia zgody bądź odmowy wyrażenia zgody  na przedłużenie okresu ważności ofert. 
 

DZIAŁ XIV.  OFERTY WSPÓLNE 

1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich                              
wykonawców występujących wspólnie. 
3. Wykonawcy występujący wspólnie (np. jako konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika                   
(lidera, pełnomocnika) do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego                          
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.  
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna  dokładnie określać zakres umocowania ! 
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem  (liderem, 
pełnomocnikiem konsorcjum). 
5.  Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu 
„np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie 
tylko pełnomocnika konsorcjum. 
 
DZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ 
ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. 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. 
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert. 
4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, 
zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ  oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania  ofert. 
5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 3, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
DZIAŁ XVI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przy czym za ważną ofertę                  
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zostanie uznany również skan oferty w wersji papierowej przekształcony do postaci elektronicznej,                  
podpisany następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym, osobistym, chyba że                         
z informacji zawartych w graficznym odwzorowaniu podpisu umieszczonym na dokumencie 
elektronicznym wynikać będzie okoliczność złożenia podpisu w celu potwierdzenia dokumentu za   
zgodność z oryginałem. 

  Dopuszczenie powyższej możliwości złożenia oferty uwzględnia stanowisko wyrażone w piśmie Urzędu     
Zamówień Publicznych dostępne na stronie internetowej: 

  https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-
publiczne 
Informacje dotyczące podpisu osobistego znajdują się pod linkiem:  
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty”  
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca 
złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulaminoraz 

  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
3. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, która 
winna być wypełniona i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania ofert i reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SWZ na 
formularzu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku 
obcym. 

6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

8. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty określone w dziale VIII SWZ. 
 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
9. 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 udostępnione 
oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę, 

10. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji o których mowa wyżej, 
11. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
UWAGA! 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w 
odrębnym pliku na Platformie za  pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu 
przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

 

DZIAŁ XVII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza składania oferty” dostępnego na Platformie. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 
w „Instrukcji dla Wykonawców”  dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
Zmiana lub wycofanie oferty możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert w postępowaniu. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 
 

DZIAŁ XVIII.  SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, nie później niż do dnia 2.09.2021 r. do godz. 
10:00 
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2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy,  w drugim kroku składania 
oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty.  
4. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta, zostanie 

odrzucona zgodnie z Art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2021 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem Platformy 

Przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.  
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na Platformie  

informacje o: 

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

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
DZIAŁ XIX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1.  Wynagrodzenie ustalone w drodze przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty łącznej kwoty 

brutto, stawki podatku VAT za realizację całego zadania. 
3. Przygotowując ofertę, Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia.  

W cenie oferty należy ująć wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ wraz                                
z załącznikami do SWZ oraz wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania zamówienia, 
uwzględniając przy tym obowiązujące normy i przepisy prawa. Jeżeli wykonawca pominie lub nie 
uwzględni w swojej kalkulacji  jakąkolwiek czynność, której wykonanie jest objęte zamówieniem lub też 
jest konieczne do jego prawidłowego ukończenia, to będzie zobowiązany wykonać te czynności bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5.  Do kalkulacji oferty Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień składania 

ofert. 
DZIAŁ XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I 
SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert: 

Kryterium Waga (pkt) 

Cena brutto 60 

Okres o gwarancji 30 

Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji 10 

 

Sposób oceny ofert: 

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto” zostanie dokonana według wzoru: 

 

Cena  = 

Najniższa cena  

oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
 

x 60 pkt 
Cena oferty ocenianej 

b) Ocena ofert w kryterium “Okres gwarancji” zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 
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Okres gwarancji 24 miesiące -min. Okres 
gwarancji wymagany przez 

Zamawiającego 

36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy                    
i więcej 

Ilość punktów 0 10 20 30 

c) Ocena ofert w kryterium “Czas reakcji na awarie w okresie gwarancji” zostanie przeprowadzona 
w następujący sposób: 

Czas reakcji na zgłoszenie wady w 
okresie gwarancji 

Do 72 godzin 

(72 godziny jest 
maksymalnym czasem 

reakcji na awarie) 

Do 48 godzin 

Ilość punktów 0 10 

 
2. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert nie podlegających 
odrzuceniu. 

 
DZIAŁ XXI. 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 określonym w  art. 308  
ust. 2 ustawy  Pzp.  z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu 
zgodnie z art. 308 ust. 3 . 
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przed podpisaniem umowy winni przedłożyć dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  wynika z dokumentów 
załączonych do oferty. 
4. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w  
istotnych  postanowieniach umowy.   
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 
6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), przed podpisaniem umowy 
Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę przy realizacji przedmiotowego 
zamówienia. 
7. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 
Izbę  wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
                   

DZIAŁ XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

DZIAŁ XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA TREŚCI  UMOWY  

1. Do umów w sprawach zamówień publicznych zwanej dalej ,,umowami" stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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2. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej. 

3. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji warunków zamówienia. 

5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6. Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) a w szczególności wysokości 

kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, dopuszczalne zmiany 
postanowień umowy, określenie warunków tych zmian oraz warunki płatności zawierają istotne 
postanowienia  umowy,  stanowiące zał. nr 4. 

7. Umowy zostaną zawarte odrębnie na każdą część postępowania zgodnie z odpowiednim wzorem. 
 
DZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ. 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich. 
 

DZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  

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 ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy. 

2. W przypadkach wskazanych w art. 513 ust. 1 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
DZIAŁ XXVI.   ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Charakter prac objętych przedmiotem zamówienia oraz ich specyfika powoduję iż podział zamówienia na 
części wygeneruje dodatkowe koszty oraz trudności w realizacji zadania. 
 

DZIAŁ XXVII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95   

 

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wymaga zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).  
 

DZIAŁ XXVIII. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
DZIAŁ XXIX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1pkt. 7 i 8 Pzp.  
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DZIAŁ XXX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH  ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

DZIAŁ XXXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

DZIAŁ XXXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
DZIAŁ XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW                                             
W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 
  
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie żąda 
wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.  
 
DZIAŁ XXXIV.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BIECZ reprezentowana przez 
Burmistrza Biecza z siedzibą w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, um@biecz.pl, 
b)  Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych w Gminie Biecz, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem telefonu pod nr 13 4406819 lub poczty elektronicznej na adres: 
iodo@biecz.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, 
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem znak ZP.271.9.2021 o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie pn.:  
Dostawa samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki OSP Rożnowice 
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy, inne podmioty uprawnione na 
podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono 
przetwarzanie danych osobowych; 
e) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz 
organizacji międzynarodowej; 
f) okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów 
ustawy Pzp (zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 4 ustawy protokół postępowania wraz z załącznikami 
przechowywany jest 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) oraz 
nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem 
prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały 
będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum 
państwowego; 
g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 
Jednocześnie podanie Burmistrzowi Biecza danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Burmistrzowi Biecza; 
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
i) posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
j) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz e RODO. 
_____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: 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. 

 
DZIAŁ XXXV.   INNE 
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 
DZIAŁ XXXVI. Wykaz załączników do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3  – Zobowiązanie innego podmiotu  
Załącznik nr  4 – Istotne postanowienia umowy  
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 
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