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1.   INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Gmina Człuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 

roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź.zm.). 

1.2 Przedmiotem postępowania jest zamówienie jest budowa oświetlenia na terenie gminy. 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmienić treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o 

tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od 

Zamawiającego Specyfikację oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej 

postępowania. Dokonana w ten sposób zmiana jest wiążąca dla Wykonawców. 

1.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

1.6 Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.  

1.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 i 8. 

1.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 

1.9 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

1.10 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a)  „Zamawiający” – Gmina Człuchów. 

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji. 

c) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

d) „Ustawa” - ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych.  
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e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot 

został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SWZ. 

f)  „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku 

wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 

świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

1.11  Dane Zamawiającego: 

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Człuchowie 

Nr konta bankowego: 05 9326 0006 0000 0589 2000 0100 

NIP: 843-15-37-401 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (059) 834-24-24 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretariat@ugczluchow.pl 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SWZ: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow 

Znak Postępowania: 271.9.2021 (uwaga: w korespondencji kierowanej do 

Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem). 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy. 

       Zakres rzeczowy: 

 

       CZEŚĆ 1 - budowa oświetlenia na terenie miejscowości Nieżywięć: 

 

       OBWÓD I 

- linie kablowe YAKXS 4x25 mm²;  

- słupy oświetleniowe o wysokości 7 metrów (17 sztuk); 

- oprawy oświetleniowe LED 17 sztuk. 

              OBWÓD IV 

- linie kablowe YAKXS 4x25 mm²;  

- słupy oświetleniowe o wysokości 7 metrów (18 sztuk); 

- oprawy oświetleniowe LED 18 sztuk. 

              OBWÓD V 

- linie kablowe YAKXS 4x25 mm²;  

https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
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- słupy oświetleniowe o wysokości 7 metrów (18 sztuk); 

- oprawy oświetleniowe LED 18 sztuk. 

 

CZEŚĆ 2 - budowa oświetlenia na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec: 

 

- linie kablowe YAKXS 4x25 mm²;  

- słupy oświetleniowe o wysokości 4,5 metra (7 sztuk); 

- oprawy oświetleniowe LED 7 sztuk. 

 

2.2 Stosownie do art. 103 ust. 1 Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą 

następujących dokumentów w podanej kolejno hierarchii ich ważności : 

1) dokumentacji projektowej; 

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

3) przedmiarów robót (w formie pomocniczej – dla ułatwienia kalkulacji ceny 

oferty).  

2.3 Jeżeli gdziekolwiek w SWZ lub w jej załącznikach użyte zostały nazwy własne 

materiałów, poprzez wskazanie pochodzenia (marki, znaku towarowego, producenta, 

dostawcy) materiałów (wyrobów) lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia lub  patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę należy to interpretować, że określenia te mają jedynie charakter 

przykładowy i niewiążący, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, 

które powinny zapewnić realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu 

zamówienia, wymaganiami jakościowymi w zakresie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w w/w dokumentach; Wykonawca, który będzie się 

powoływał na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że 

spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzając 

ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta lub marki, który jest 

równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry 

jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SWZ. 

2.4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – 

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:   

1) prace fizyczne; 



Nr 271.9.2021                                                

 

 5 

2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych 

czynności w ramach zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych. 

2.4.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w poz. 2.4. SWZ czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, lub  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

2.4.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

poz. 2.4. SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik do SWZ). 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w poz. 2.4. SWZ czynności. 

2.4.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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2.4.5. Wszelkie żądane dokumenty, które wynikają z treści poz. 2.4.1 SWZ podlegają 

obowiązkowej anonimizacji w zakresie ochrony danych osobowych 

pracowników wskazanych do wykonywania czynności określonych w poz. 2.4. 

SWZ  przed ich przedłożeniem Zamawiającemu. 

2.5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45316110-9 Instalowanie oświetlenia drogowego 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 

3. WIZJA LOKALNA  

 

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 

lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w 

dyspozycji Zamawiającego. 

4.    PODWYKONAWSTWO  

 

4.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

4.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

4.3 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 

na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie 60 dni od dnia 

podpisania umowy. 

5.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest miejscowość Nieżywięć oraz Wierzchowo 

Dworzec, gm. Człuchów. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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6.1 Zgodnie z art. 57 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy: 

 

6.1.1 nie podlegają wykluczeniu.   

 

6.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

6.2.1 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 6.1.1 ocena spełnienia 

warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 7.1.1. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach 

składających się na ofertę. Z treści załączonych oświadczeń musi wynikać 

jednoznacznie, iż warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił.  

7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

OKREŚLONYCH W PUNKCIE 6 ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 USTWY 

7.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z 

Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia: 

7.1.1     Warunki szczegółowe określone w punkcie 6.2.1 SWZ - do oferty każdy z 

Wykonawców powinien załączyć oświadczenie, że nie podlega 

wykluczeniu – załącznik nr 2.  

7.2  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.1.1, 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. 

7.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa 

w pkt. 7.1.1 w zakresie dotyczącym podwykonawców. 
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8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

8.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow 

 

8.2 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 została wysłana do 

zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby 

uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: lipski@ugczluchow.pl   

 

8.3 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. 

 

8.4 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 została wysłana do zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres 

poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami. 

 

8.5 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 

może trafić do folderu SPAM. 

8.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 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, 

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. 

8.7 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

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.  

8.8 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 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
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brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony 

obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8.9 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 platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

9.1  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bogusław Lipski,              

tel.(059) 834-10-01, e-mail: lipski@ugczluchow.pl 

 

10. WADIUM 
 

10.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

11.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni (t.j. do dnia 10.08.2021 

roku). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert, o którym mowa w punkcie 13.1 SWZ. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

12.1  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 systemu1 (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). 

 

12.2  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

 
1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:lipski@ugczluchow.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 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.  

12.3  Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ 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. 

12.4 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”. 

12.5  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z 

danymi oraz plików XAdES. 

 

12.6 Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, 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. 

 

https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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12.7  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 

 

12.8  Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie 

odrzuceniu. 

 

12.9  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. 

 

12.10  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. 

12.11 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. 

12.12 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SWZ  i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.  

12.13 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym 

przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku 

z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 261 Ustawy. 

12.14 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

12.14.1  Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w 

załączniku  nr 1 (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane 

w złotych polskich). 

12.14.2  Oświadczenie, zawarte w jednym dokumencie oraz podpisane przez 

Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że nie 

podlega wykluczeniu – załącznik nr 2.  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12.15 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując 

oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SWZ. W związku z 

powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet 

dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1.1 SWZ.  

 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

13.1     Ofertę wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow w terminie do dnia 12.07.2021 

roku do godz. 10:00. 

 

13.2     Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

 

13.3     Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do 

podsumowania”. 

 

13.4     Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

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

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o 

którym mowa w art. 125 ust.1 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. 

13.5     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. 

13.6     Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i 

wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

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

 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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14.       TERMIN OTWARCIA OFERT  
 

14.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 roku o godz. 11:00 przy użyciu 

Platformy zakupowej Zamawiającego. 

 

14.2 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. 

 

14.3 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

14.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

14.5 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 

https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow w sekcji ,,Komunikaty”. 

 

15.      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN 
 

 Cena Oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, koszty 

transportu, koszty obsługi geodezyjnej, itp. z uwzględnieniem ewentualnych upustów i 

rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany 

będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami 

występującymi po stronie zleceniodawcy. Cenę oferty należy określić na podstawie 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe przyporządkowanie stawki podatku VAT do 

określonego rodzaju robót budowlanych. 

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow
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podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . W 

ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

16. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

16.1  Cena  60 %. 

Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia („Cena”), natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym 

wzorem: 

 

 
 

P1 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę  

gdzie: 

CN - najniższa zaoferowana Cena 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

16.2 Okres gwarancji 40 %. 

 

Maksymalną liczbę 40 punktów (40 pkt. - dotyczy to również przypadku określenia 

okresu gwarancji powyżej 60 m-cy) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 
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najdłuższy okres gwarancji („Okres gwarancji”), natomiast pozostali Wykonawcy 

otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P2 - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Okres gwarancji:  

 

 

 

gdzie: 

G   – okres  gwarancji w ofercie badanej 

GN – najdłuższy okres gwarancji.  

 

Uwaga: 

1)  Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej wielkości okresu gwarancji określonego  

w miesiącach; 

2)  minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy; 

3) maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy; 

4)  oferowany okres gwarancji nie może ulec zmniejszeniu po złożeniu oferty; 

5)  w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze „okresu gwarancji”, 

Zamawiający uzna, że oferowany okres gwarancji odpowiada minimalnemu żądanemu 

przez Zamawiającego i wynosi 36 miesięcy. 

 

16.3 Ostateczna ocena ofert. 

 

Przy ostatecznym wyborze oferty Zmawiający kierować się będzie ogólną sumą 

punktów (Po)  jaką Wykonawca otrzyma za poszczególne kryteria: 

Po = P1 + P2  

 

P       - liczba punktów przyznanych Wykonawcy 

1-2    - numer porządkowy kryteriów. 

 

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

 

18.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

.40
 G

G 
2

N

pktP =
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najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na realizację Zamówienia. 

18.2  Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na 

wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”) – załącznik nr 3.  

18.3  Do oferty należy załączyć oświadczenie o zaakceptowaniu Wzoru Umowy. Wzór 

oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza ofertowego.  

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

19.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

       19.3 Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

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

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

19.4 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. 

19.5 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. 

19.6    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 
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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). 

19.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 16. 5 i 16.6 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. 

19.8 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

19.9 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

19.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

19.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 Ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

19.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

20.       INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

 

20.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące 

Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
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20.2  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, których oferta 

zostanie uznana  za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy 

na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców 

umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące 

postanowienia: 

1) sposób ich współdziałania, 

2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 

3) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z 

tytułu realizacji kontraktu, 

4) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

5) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest 

upoważniony  do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz 

i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz  do 

przyjmowania płatności  od Zamawiającego. 

20.3 Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej.   

 

21.    GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

21.1 Wg załączonego wzoru umowy. 

 
 

22.    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Człuchów,                   

ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, tel. 59 8341001; 

▪ Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do 

skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości 

elektronicznej na adres: sekretariat@ugczluchow.pl lub wysyłając korespondencję 

na adres: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów; 

mailto:sekretariat@ugczluchow.pl
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia IN.272.9.2021 na 

budowę oświetlenia na terenie gminy. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Człuchów oraz osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

art. 74 Ustawy;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

▪ 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; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan prawo: 

− 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; 

▪ w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

▪ 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; 
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−   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.  

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                 w 

postępowaniu. 

Do obowiązków tych należą m.in. 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 zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). 

3.   Ponadto Wykonawca będzie musiał 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. 

4.  W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 

ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 

przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,  zobowiązuje się 

wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO. 

5.  Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

**    Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia 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. 

 

23.    ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ: 

Załącznik nr 1: wzór formularza oferty; 

Załącznik nr 2: wzór oświadczenia; 

Załącznik nr 3: wzór umowy; 

Załącznik nr 4: dokumentacja projektowa; 



Nr 271.9.2021                                                

 

 22 

Załącznik nr 5: przedmiar robót; 

Załącznik nr 6: Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człuchów, dnia 21.06.2021 roku 


