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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na 

sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w 

budynku oraz odśnieżanie dziedzińca i chodnika wokół budynków 

użytkowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy 

Suchy Las w latach 2023 – 2024, z podziałem na części. 
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej „pzp”), o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej 

niż progi unijne (określonej w załączniku do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia  

15 grudnia 2021r.), tj. poniżej kwoty 215 000 euro. 

 

 

    Zatwierdził: 

     

Andrzej Ogórkiewicz 

Dyrektor Centrum Kultury  

i Biblioteki Publicznej 

w Suchym Lesie 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: CKIBP/340/1/2022 

Suchy Las, dnia 28.11.2022r. 
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las 

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16 

Tel. 612 500 400 

NIP: 777-14-03-308 

Regon: 632501359 

Internet: http://osrodekkultury.pl/ 

e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

3.1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 

pzp). 

3.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:  

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego, Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jeżeli przepisy 

pzp wraz z aktami wykonawczymi, nie stanowią inaczej. 

3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

4. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty.  

5. Opis przedmiotu zamówienia 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń 

biurowych i przynależnych, myciu okien w budynku oraz odśnieżanie dziedzińca i chodnika 

wokół budynków użytkowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las 

w latach 2023- 2024, z podziałem na części: 

Część I zamówienia – budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 16, 62-002 Suchy Las; 

Część II zamówienia - budynek zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 11, 62-001 Chludowo. 

http://osrodekkultury.pl/
mailto:kontakt@osrodekkultury.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467
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Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia - 

stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy - 

stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 

Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania 

Kod CPV: 90911200-8 Usługi sprzątania budynków 

Kod CPV: 90919200-4 Usługi sprzątania biur 

Kod CPV: 90911300-9 Usługi czyszczenia okien 

5.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w niniejszej SWZ.  

5.3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na części: 

Część I zamówienia – budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 16, 62-002 Suchy Las; 

Część II zamówienia - budynek zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 11, 62-001 Chludowo. 

5.4. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub 

zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 

Nie dotyczy. 

5.5. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.6. Maksymalna liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5.7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 pzp, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

pzp, 

5.8. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp, 

jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 

lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

Zamawiający dopuszcza (zaleca) możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. Celem 

ustalenia terminu wizji lokalnej należy złożyć wniosek o odbycie wizji lokalnej na 

platformazakupowa.pl 

Zamawiający nie przewiduje dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 pzp. 

5.9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

http://platformazakupowa.pl/


4 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

5.10. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 pzp, jeżeli zamawiający 

przewiduje aukcję elektroniczną. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5.11. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 

ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5.12. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 pzp. 

1) Zamawiający określa w dokumentach zamówienia wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający określa: 

a) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- zgodnie z § 8  projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do 

SWZ; 

b) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób: 

- zgodnie z § 8  projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do 

SWZ; 

c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

- zgodnie z § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. 

5.13. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp, jeżeli 

zamawiający przewiduje takie wymagania. 

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

5.14. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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

5.15. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 pzp. 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, zgodnie z art. 60 i art. 121 pzp. 

5.16. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 pzp. 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych, w 

sytuacji określonej w art. 93 pzp. 

5.17. Prawo opcji - Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 

5.18. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przewidzianym w art. 6 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. 2020 poz. 1062 ze zm.). 

5.19. Przedmiotowe środki dowodowe. 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

6. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – od 2 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. 

Z uwagi na procedurę udzielenia zamówienia publicznego jeżeli umowa zostanie zawarta po dniu 

31.12.2022r. obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024r. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie przedmiotowej usługi w miesiącu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, należne będzie za ilość dni usługi sprzątania w tym miesiącu. 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 

8. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu tj. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia. 

8.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznych 

i zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy 

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, co najmniej: 

- dla Części I zamówienia - 1 (jedną) usługę polegającą na sprzątaniu pomieszczeń o 

wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto,  

- wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa 

została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodu określającego, czy ta usługa 

została wykonana lub jest wykonywana należycie, 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na 

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;  

UWAGA 1 

W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed 

upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te usługi zrealizowane w 

ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert spełniają warunki określone 
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w pkt. 8.2. SWZ. 

UWAGA 2 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek musi spełnić co 

najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. 

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, 

określonego w pkt. 8.2. SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego 

podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten 

podmiot. 

UWAGA 3 

W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. 

warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej 

waluty –według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

UWAGA 4 

Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 

technicznych lub zawodowych dla Części II zamówienia. 

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

9.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę (na podstawie 

obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp): 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.), 

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

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

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. 2021 poz. 1745),  
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt. 9.2.1) SWZ;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 

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

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.3. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 109 ust. 1 pzp. 

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

udzielenie zamówienia. 

9.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt. 9.2.1), 9.2.2) SWZ i 

9.2.5) SWZ jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
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współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 

szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

9.6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 9.5. 

SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 

pkt. 9.5. SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 

Wykonawcę.  

9A. Inne podstawy wykluczenia. 

1. Na podstawie 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. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę 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 ustawy; 

2) wykonawcę, 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 ustawy; 

3) wykonawcę, 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 ustawy. 

2. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie o której mowa w pkt. 1, zamawiający 

odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

3. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 
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4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

10. Informacje o podmiotowych środkach dowodowych 

10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków 

dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie 

przedłożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w SWZ, na zasadzie „spełnia” albo 

„nie spełnia”. 

10.2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca składa zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SWZ. 

Przedmiotowe oświadczenie nie stanowi podmiotowego środka dowodowego. 

10.2.1. Wykonawca / wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z 

ofertą oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz dotyczące przesłanek 

wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (załącznik nr 3 do SWZ).  

Jeżeli dotyczy - Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego 

zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 3a do SWZ).  

10.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania 

ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w  pkt. 10.2., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

10.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w  pkt. 10.2. SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

10.6. Zamawiający nie żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dotyczącego 

Podwykonawców. 

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

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

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w 

pkt. 10.8. SWZ. 
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10.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dla 

Części I zamówienia, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (określonej w pkt. 8.2. 

SWZ) Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (na przykładzie 

wzoru udostępnionego Wykonawcy najwyżej ocenionemu) oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 

na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy; 

10.9. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 10.8.1) SWZ liczy się wstecz 

od dnia: 

1) w którym upływa termin składania ofert; 

2) złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 10.8.1) SWZ w 

przypadkach, o których mowa w art. 217 ust. 2, art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 462 ust. 7 

pzp.  

10.10. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 

innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których 

Wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

10.11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 poz. 2415), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

10.12. Zapis pkt. 10.11. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

10.13. Zapis pkt. 10.11. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp lub Podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

10.14. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

10.15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

10.16. 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. 

10.17. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.16. SWZ, 

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 usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10.18. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 112 ust. 2 pkt 4 pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

10.19. 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. 

10.20. 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. 

10.21. 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. 

INFORMACJA NA TEMAT WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

10.22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

10.23. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.22. SWZ Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana 

w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie 

(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana 

będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.  

10.24. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.25. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których 

realizacji te uprawnienia są wymagane. 

10.26. 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 usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

10.27. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.25. i 10.26. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy.  

PODWYKONAWSTWO 

10.28. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty 

budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami, na mocy 

której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część 

zamówienia. 

10.29. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10.30. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

Podwykonawców, jeżeli są już znani.  

10.31. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

10.32. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w pkt. 10.31. SWZ: 

1) w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które 

mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego lub 

2) dotyczących dalszych Podwykonawców, lub 

3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi. 
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10.33. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 pzp stosuje się odpowiednio.  

10.34. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10.35. Informacje dodatkowe o podwykonawstwie: 

1) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, 

których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania, 

uchybienia i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej 

wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami. 

3) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

SPOSÓB SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ORAZ WYMAGANIA 

TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

10.36. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pzp, przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 

66 ust. 1 pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10.37. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 10.36. SWZ, przekazywane 

w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 

wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w 

pkt. 10.38. SWZ. 

10.38. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 pzp. 

10.39. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

10.40. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.41. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
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dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

10.42. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi 

unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

10.43. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 10.42. SWZ, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp – odpowiednio 

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

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.44. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 10.42. SWZ, może dokonać również notariusz. 

10.45. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 10.42. – 10.44. SWZ oraz pkt. 10.47. – 

10.49. SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

10.46. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, 

o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się w przypadku postępowań 

lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.47. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 pzp, niewystawione przez upoważnione 

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 
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opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

10.48. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 10.47. SWZ, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

10.49. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 10.47. SWZ, może dokonać również notariusz. 

10.50. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty w 

przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przez Wykonawców. 

12. 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 

12.1. Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej 

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

2020 r. poz. 344). 

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

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 

Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

12.3. Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i 

urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz 

interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z produktami 

powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i 

przesyłaniu danych, i które nie ograniczają Wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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12.4. Prezes Rady Ministrów określił w dniu 30 grudnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020r. poz. 2452). 

12.5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467 

12.6. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; 

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

- przesyłania odwołania/inne 

odbywa się 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. 

12.7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje 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 za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego Wykonawcy. 

12.8. 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. 

12.9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), 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, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

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

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. 

12.10. 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.  

12.11. 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 ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w 

art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

12.12. 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 

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

szczególnym wskazaniem na format .pdf 

12.14. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jeden z 

formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

12.15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

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

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

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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12.16. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

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

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

podpisywanym. 

12.18. 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.  

12.19. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

12.20. Komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza 

“Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

12.21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

12.22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 

składania ofert/wniosków. 

12.23. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

12.24. Jeśli wykonawca konwersuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

12.25. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

12.26. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem elektronicznym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

12.27. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

12.28. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ. 

12.29. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone będą na stronie internetowej:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467 

13. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wymagania użycia środków komunikacji 

elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa wart. 65 ust. 1 pzp, w 

szczególności w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467
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oferty, pracy konkursowej albo ich części, podmiotowego środka dowodowego lub przedmiotowego 

środka dowodowego, można je przekazać, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2022 r. poz. 896), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

14. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Matylda Strebejko-Komarowska 

15. Termin związania ofertą 

15.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 05.01.2023r. 

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

ofertą, o którym mowa w pkt. 15.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

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

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

16. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

16.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej z Części postępowania na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

16.2. Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto (C) – waga 100 pkt. 

16.3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o wskazane w pkt 16.2. SWZ kryterium oceny ofert: 

„Cena oferty” – C 

Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie 

przedmiotu zamówienia dla każdej z Części postępowania, podanej przez Wykonawcę 

w formularzu oferty. 

Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru: 

Cn 

----   X 100 =  C 

Co   

gdzie: 

Cn – najniższa cena zamówienia spośród ocenianych ofert dla każdej z Części 

postępowania 

Co – cena oferty ocenianej dla każdej z Części postępowania 

C – ilość punktów w kryterium cena dla każdej z Części postępowania 

16.4. Najkorzystniejsza oferta dla każdej z Części postępowania to oferta z najniższą ceną tj. oferta, 

która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert oraz spełni pozostałe 

postawione w SWZ warunki. 

17. Opis sposobu przygotowania oferty 

17.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

17.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z Części postępowania. Treść oferty musi 

być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 
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17.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

17.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postepowaniu, we wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ zakresie, w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

17.5. Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:  

1) ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do 

SWZ; 

2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp – załącznik nr 3 do SWZ;  

3) Jeżeli dotyczy - Załącznik nr 3a do SWZ - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby; 

4) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany 

przez Pełnomocnika; 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w  pkt. 10.2.SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 

jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

7) W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.25. i 10.26. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; 

8) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w  pkt. 10.2. 

SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

9) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp – dokumenty określone w 

pkt. 10.16. SWZ (określone w pkt. 10.17. SWZ). 

UWAGA! 

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. 

17.6. 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, 

https://platformazakupowa.pl/
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c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

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

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

w formacie XAdES. 

17.8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania 

ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

17.9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej z Części postępowania. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą 

odrzuceniu. 

17.10. 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. 

17.11. 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. 

17.12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1233), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 pzp. W przypadku 

gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. W takim przypadku należy zaznaczyć 

(poinformować) „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

UWAGA 

Jak zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 

74/05), Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany do badania skuteczności dokonanego przez 

Wykonawcę zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji, a w przypadku 

stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji podlega 

wyłączeniu. 

Dlatego Zamawiający, oceniając złożone przez Wykonawcę uzasadnienie, będzie się kierował 

licznym orzecznictwem, w tym wyrokami: 

1) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 czerwca 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 

50/14, „Tajemnica przedsiębiorcy, będąca wyjątkiem od zasady jawności umów zawieranych 

przez jednostki sektora finansów publicznych, nie może być interpretowana w sposób 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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rozszerzający, gdyż naruszałoby to przewidziane w art. 61 Konstytucji RP oraz u.d.i.p. prawo do 

informacji o działaniach władzy publicznej organów władzy publicznej oraz osób pełniących 

funkcje publiczne. Warunkiem koniecznym do uznania istnienia tajemnicy przedsiębiorcy jest 

wskazanie konkretnych, posiadających wartość gospodarczą należących do niego informacji, 

które mają korzystać z poufności”; 

2) Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2014 r., sygn. akt KIO 1833/14, „(…) 

tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi informacja a nie dokument, w którym ją zawarto. 

Zamieszczenie w dokumencie skrawka informacji posiadającej walor tajemnicy przedsiębiorstwa 

nie czyni całego dokumentu objętym tajemnicą przedsiębiorstwa. (…) Zamawiający - w razie 

nadużycia uprawnienia do zastrzeżenia informacji z całą konsekwencją powinien eliminować 

takie praktyki.)”; Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt KIO 807/15, 

„Zamawiający, ze względu na priorytet zasady jawności, nie może chronić całego pliku 

dokumentów, jeżeli jedynie kilka informacji tam zawartych może być objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa. Dlatego wykonawca powinien wyraźnie wskazać, które informacje, i dlaczego, 

są objęte taką tajemnicą”. 

17.13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

17.14. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

18. Sposób obliczenia ceny 

18.1. Cena ofertowa ogółem brutto stanowi maksymalną wartość zamówienia i zostanie podana przez 

Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SWZ). 

18.2. Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy. Cena 

określona przez Wykonawcę nie podlega zmianie oraz musi obejmować wszelkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do 

SWZ – OPZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy 

stanowiących załącznik nr 4 do SWZ, oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, 

w szczególności koszty sprzątania obiektu, koszty, pracownicze, koszty podatkowe naliczone 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie inne koszty wynikające ze 

zobowiązań z tytułu świadczonej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.3. Całkowita cena oferty dla każdej z Części zamówienia musi być podana w oznaczonym miejscu 

formularza ofertowego cyfrowo w polskich złotych - PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

18.4. Wykonawca wypełnia tylko te Części formularza ofertowego, na które składa ofertę. 

Wypełnienie przez Wykonawcę pozycji cenowej dla danej Części zamówienia oznacz, iż 

Wykonawca złożył ofertę na przedmiotową Część zamówienia. 

18.5. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 

18.6. Stawka podatku od towarów i usług (VAT), uwzględniona w cenach jednostkowych brutto musi 

zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 931 ze zm.). 

18.7. Cena w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i 

sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.  
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18.8. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). 

18.9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 

18.10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze 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. 

18.11. W ofercie, o której mowa w pkt. 18.10. SWZ, 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. 

19. Sposób oraz termin składania ofert 

19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/695467 w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 07.12.2022 r. do godziny 09:00 

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

19.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

19.4. Oferta 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 2 Pzp, 

gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

19.5. 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. 

19.6. 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/transakcja/695467
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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20. Termin otwarcia ofert 

20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022 r., o godzinie 09:30. 

20.2. 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. 

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

prowadzonego postępowania. 

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

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

20.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach zawartych w ofertach. 

21. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

22.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych 

zawartych w ofercie. 

22.2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

22.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

22.4. Wykonawca, zgodnie z § 3 PPU zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy OC na kwotę co 

najmniej 200.000,00 zł. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

23.1. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale IX pzp. 

23.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

23.3. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie pzp, mimo 

że Zamawiający był do tego obowiązany. 

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

23.5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 

się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

23.6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

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

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

23.7. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w 

terminie:  

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.7.1) 

SWZ. 

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

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

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.  

23.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.7. i pkt. 23.8. SWZ 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, w 

przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.  

23.10. Zawartość odwołania została określona w art. 516 pzp. 

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

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

23.13. 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 pzp, 

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

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

23.14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
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także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z 

zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 

23.15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

23.16. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi 

pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego stosuje się. 

24. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 

Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, 

danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu) 

I. Informacja RODO 

  Zgodnie z Rozporządzeniem 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 ze zm.), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

  Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy 

Las, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las. 

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub 

elektronicznie iod@osrodekkultury.pl 

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

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji. 

  Państwa dane oferentów będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz 

administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów 

informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz 

będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie 

dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na konieczność 

archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).  

  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

  Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji 

oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOG i organizacji 

międzynarodowych. 

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 

15 RODO); prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 

mailto:iod@osrodekkultury.pl
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RODO); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o 

których mowa w art. 15, 16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy 

Pzp. 

II. Informacja o ograniczeniach w zakresie stosowania przepisów RODO 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne   

przysługuje: 

Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W 

przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby 

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia  nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania  oraz jego załączników). 

Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

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

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

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego).  Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 

spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub 

załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie 

do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których 

mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: 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. 

Inspektor ochrony danych 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@osrodekkultury.pl 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą 

Osoba, której dane są przetwarzane w zależności od sprawy posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto prawo do 

przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

Odbiorcy danych 

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane żadnym odbiorcom danych poza instytucjami, 

którym dane przekazywane są z mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom realizującym 

usługi na rzecz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las. 

Źródło pochodzenia danych 

Dane osobowe przetwarzane w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las pochodzą od 

osób, których dane dotyczą, ze źródeł publicznie dostępnych, z decyzji administracyjnych lub z 

jednostek na rzecz, których realizowane są określone cele. 

25. Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ); 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu; 

Załącznik nr 3a - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby; 

Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy (PPU). 


