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Sygnatura postępowania: IP.271.37.2022.ŻX 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczącego opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania 
polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa 
oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap                     
w miejscowościach Nowe Grodziczno i Grodziczno wraz z oczyszczalnią ścieków na działce 
nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno. 

 

I. Tryb udzielania zamówienia: 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 
wskazanej ustawy, zwanej dalej Pzp. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 
130 000,00 zł netto (zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31.12.2020 roku 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto, 
zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25.01.2021 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto, 
zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 09.03.2021 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto). 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na 
zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno – I etap w miejscowościach Nowe 
Grodziczno i Grodziczno na działce nr 146 w obrębie Nowe Grodziczno” wg Załącznika A. 
 
CPV   71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

 

Warunki udziału: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na 
sporządzeniu przynajmniej 1 PFU dotyczącego budowy/przebudowy/rozbudowy 
oczyszczalni ścieków i 1 robotę na opracowanie PFU lub projektu dotyczącego  
budowy/rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.  
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III. W celu wykazania spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

przedkłada Wykaz usług (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 
Zaproszenia do składania ofert) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie. 

IV. Warunki udziału w postepowaniu 
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki                           
w zakresie: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu przedmiotu zamówienia, 
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 
d) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową. 
 
V. Kryteria oceny oferty  

Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
Nazwa 

kryterium 
Waga (znaczenie) 

% 
Sposób liczenia wg 

wzoru 
CENA W = 100 C = (Cmin/Cof) x 100 

 
gdzie: 
W – waga w ocenianym kryterium 
C – liczba punktów w kryterium 

CENA Cmin najniższa 

zaoferowana cena 
Cof – cena badanej oferty 
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie                          
z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę czyli przedstawiającą najkorzystniejszy bilans 
punktów, przyznanych na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert. 

 
VI. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Jeżeli spośród ofert 
dodatkowych nie będzie można wybrać najkorzystniej oferty - postępowanie unieważnia 
się. 
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VII.    Termin realizacji zamówienia 

a) termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.01.2023r. 
b) termin przedłożenia wstępnej koncepcji PFU – do 30 dni od dnia wskazanego 

jako data zawarcia umowy 
 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 
 
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji 
przedmiotu zamówienia 

2) Cena brutto oferty powinna zostać wskazana w Formularzu ofertowym (wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert), i podana 
cyfrowo w złotych (zł), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na 
cenę ofertową, a podana przez niego cena ofertowa brutto, powinna obejmować 
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, należnym 
podatkiem VAT oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

4) Zaoferowana cena pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy, 
zawartej z wybranym wykonawcą. 

 
X.   Miejsce oraz termin składania ofert 
Oferta powinna być sporządzona na podstawie zapytania ofertowego i załączonych do niej 
załączników.  Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. 
platformazakupowa.pl i powinna być  podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 20.09.2022r. do godz. 800  
 
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
1.    Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Pani Żaneta Xouanesouanedao – kierownik referatu inwestycji i pozyskiwania środków 
pozabudżetowych oraz Pani Marta Guzowska – podinspektor. 
2.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno 
(platformazakupowa.pl) 
3.    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 były za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 
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została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do 
kontaktu z Wykonawcami: zanetax@grodziczno.pl i marta@grodziczno.pl  
4.    Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. 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 platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 
5.    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. 
6.    Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.                        
z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, 
tj.: 
a)    stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
b)   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, 
c)    zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 
d)   włączona obsługa JavaScript, 
e)    zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f)    Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8, 
g)   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. 
7.    Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
a)    akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 
za wiążący, 
b)   zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
8.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                         
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, 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. 
9.    Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                    
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
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platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENTÓW 

WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAPYTANIU 
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 może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu 
(opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu 
dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk 
Przejdź do podsumowania). 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszego Zapytania w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  
Uwaga: 
Podpis odręczny opatrzony pieczątką nie jest podpisem elektronicznym. Podpis osobisty 
to podpis składany przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 
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”. 
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików 
XAdES. 
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl 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: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
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Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba 
że w Zapytaniu dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych                
w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 
polski. 
Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 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 podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 
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. 
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                                   
z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji                  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                     
z rozszerzeń: 
a) .zip  
b) .7Z 
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 
maksymalnie 5MB. 
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się 
na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie                        
z dokumentem podpisywanym. 
- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
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.  
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
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przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków.  
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  
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. 
 
XIII. Warunki wykluczenia.  

1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę,                   
w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w: 

a) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                            
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”. 

1.2. Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający wyklucza Wykonawcę: 

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                                         
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
UOBN; 
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.              
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,                      
o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN; 
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN. 

1.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania w/w 
okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na 
podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

1.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na 
podstawie: 

1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, 
wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. 
 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej 
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oferty. 

4) W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu 
ofert Wykonawcą. 

5) Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o miejscu 
i terminie podpisywania umowy. 

6) Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 
7) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, 
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
c) została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego, 
wskazanymi w ust. XII Zapytania ofertowego. 

d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

e) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki o której 
mowa w pkt 6) lit. c). 

f) Została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert, 
g) Została złożona po terminie składania ofert. 
h) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 
a) nie złożono żadnej oferty, 
b) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu, 
c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

d) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, 

9) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki odwoławcze. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny. 
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a)  Klauzula informacja z art. 13 dot. RODO 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziczno; Grodziczno 17a; 13-
324 Grodziczno; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Grodziczno jest Pan Grzegorz Szajerka; 
tel. 600960587; e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 
IP.271.1.1.16.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.), 
dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana 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; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących 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;  

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 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; 

8) 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; 

9) 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 RODO.  

10)  Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                            
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą obowiązki wynikające z RODO ),                               
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
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zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki informacyjne 
oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zamawiający wymaga od 
wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 
14 RODO (treść oświadczenia znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do SIWZ). 

11)  Jeżeli wykonawca korzysta z usług innych podmiotów (podwykonawcy, podmioty,                       
o których mowa w art.22a ustawy Pzp) i podmioty te przetwarzają dane osobowe 
powierzone wykonawcy, nałożone zostają na nie te same obowiązki jak na wykonawcę. 
Odpowiedzialność za zaniechanie i niezgodne z RODO czynności podwykonawcy i innych 
podmiotów ponosi główny wykonawca.  

 
 
W załączeniu: 

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2) Wykaz usług – Załącznik nr 2 
3) Projekt umowy – Załącznik nr 3 
4) Załącznik A 

 
 


