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I. Informacje o Zamawiającym. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieżdżewie, 84-100 Gnieżdżewo, ul. Pucka 6. 
-  tel. 669-326-577 
-  e-mail: mirekweserling@wp.pl 
-  adres strony internetowej: bip.gmina.puck.pl 
- adres strony internetowej prowadzonego postępowania: postępowanie jest prowadzone za 

pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, znajdującej się pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck  

-  adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck  

 
II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.  

2. Zamawiający zamierza wybrać najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 
3. Wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.  
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych do tejże ustawy.    
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że w 

pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych do tejże 
ustawy, a w dalszej kolejności zapisy SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.       

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.  
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty w postaci katalogu elektronicznego, 

jak i załączania katalogów elektronicznych do oferty.  
10. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia.   

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Gnieżdżewie”. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach dofinansowania z Urzędu Gminy Puck, 
Fundacja Orlen, Fundacja BGK Steczkowskiego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 

3. Minimalne parametry techniczne/jakościowe pojazdu zostały opisane w załączniku 1a do 
SWZ „Opis minimalnych parametrów oferowanego pojazdu”.  

4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy 
PZP.  
Powody niedokonania podziału na części: Przedmiot zamówienia stanowi niepodzielną całość 
i wskazane jest, aby dostawę wykonywał jeden Wykonawca. Ponadto podział zamówienia na 
części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania 
zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia w przewidzianym do tego terminie, uwzględniając kwestię konieczności 
rozliczenia udzielonego na realizację zadania dofinansowania. 

5. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV:  
34144210-3   Wozy strażackie 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
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7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
9. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP, nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia.  

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o 
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.  

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.  

12. Podwykonawstwo. 
1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych zadań. 
2) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania imion i nazwisk albo 
nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 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, zgodnie z art. 122 ustawy PZP. 

13. Rozwiązania równoważne: 
1) Opisane w dokumentach zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy PZP, 

materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych), niż te przyjęte w 
SWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak 
o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia 
zaproponowane przez Zamawiającego. 

2) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 
materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie 
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od 
konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, 
użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 
oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 
Zamawiającego.  

3) Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 
funkcjonalne”, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń, 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, 
itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnych 
produktów przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i 
funkcjonalnych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza, że wskazaniom 
tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

4) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących 
przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy PZP, a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie 
„lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w 
każdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, 
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systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej 
normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi 
referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”.  

5) Kryteria stosowane w celu oceny równoważności:  
a) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest:  
- podać w ofercie, poprzez wypełnienie tabeli pod nazwą: „Wykaz materiałów i 
urządzeń równoważnych oraz rozwiązań równoważnych”, znajdującej się na 
Formularzu oferty Załącznik nr 1 do SWZ, podając: Nazwę (typ, rodzaj) 
materiału/urządzenia lub/oraz opis rozwiązania (norma, europejska ocena techniczna, 
aprobata, specyfikacja techniczna, system referencji technicznej) oryginalnego: 
(wynikających z dokumentacji projektowej) oraz nazwę (typ, rodzaj) 
materiału/urządzenia równoważnego lub/oraz opis rozwiązania równoważnego 
(norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna, system 
referencji technicznej), a także podać nazwę producenta materiału/urządzenia 
równoważnego;  
oraz: 
- przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) np. karty techniczne, karty 
katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, 
opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń 
równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne;  

b) równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych 
nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ; 

c) w przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie 
z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach; 

d) w przypadku, kiedy przedłożone dokumenty nie pozwolą Zamawiającemu na 
stwierdzenie, iż zaoferowane inne rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień,  

e) jeżeli Wykonawca nie dołączył do oferty odpowiednich dokumentów pozwalających 
jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są rzeczywiście 
równoważne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia; 

f) w przypadku nieuzupełnienia lub niewyjaśnienia odpowiednich dokumentów 
pozwalających jednocześnie stwierdzić, że oferowane produkty i/lub systemy są 
rzeczywiście równoważne, wskutek czego Zamawiający nie będzie w stanie 
stwierdzić rzeczywistej równoważności, Zamawiający uzna treść oferty Wykonawcy 
za nieopowiadającą treści SWZ, w konsekwencji czego oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 
5 ustawy PZP.  

 
IV. Wizja lokalna. 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP. 
 
 
V. Termin wykonania zamówienia.  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony Zamawiającemu w terminie do 
50 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu.  
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi 
wykazać, że: 
− wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno 
zamówienie, polegające na dostawie jednego średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego  o wartości co najmniej 600.000 zł. brutto w jednym zamówieniu; 

 
     UWAGA! Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia 

okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również 
wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi 
wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 
ten, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców. 
 
 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.  

 
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania.  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę: 
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

-  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

-  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
-  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
-  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, 

-  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

-   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. poz. 769), 
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-  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, 

-  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; 
 
b) 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 1; 

c) 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; 

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

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tj: 
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP. 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  
4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 

Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający 
bada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 
2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 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;  
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2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie 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.  
7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  
 

VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wskazania braku podstaw 
wykluczenia (podmiotowe środki dowodowe). 
 
A.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. Do oferty każdy Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców) musi dołączyć aktualne na 
dzień składania ofert: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (Oświadczenie wstępne; 
wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ).  

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby:  
1) przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 (wraz z ofertą), 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 - wzór stanowi załącznik nr 2a 
do SWZ;  

2) 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. Zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzednim, potwierdza, że stosunek 
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) 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 lub roboty 
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

         Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 

ustawy PZP dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór Oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ.  
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B. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze 
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi 
załącznik nr 5 do SWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców);  

b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP: odpis lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji; 

2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić załącznik 
nr 7 do SIWZ.   

− dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, w a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 

− w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

− w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 
wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów potwierdzających czy te dostawy zostały wykonane 
należycie; 

− w razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające 
czy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający 
może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu. 

5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub 
usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa ust. 4 pkt 2 
lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio 
uczestniczył. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b) – 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
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działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b) lub w ust. 6, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem. 

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w formularzu oferty, 
dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

11. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 
zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy 
PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 
że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub   
poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
13. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie aktualne na dzień ich złożenia. 
14. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

15. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub 
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w 
tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

16.  W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ, do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 
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IX Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na 
zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy PZP, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot na 
zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy PZP.  

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

3. 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 – załącznik nr 3 do SWZ.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę 
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa, w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5. Zamawiający oceni, 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 rozdziale VI SWZ, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

6. 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.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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.  

8. Ponadto Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 
VIII ust. 1 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, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2a do SWZ. 

9. 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. 

 
X. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim 
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika 
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do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie 
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7 
pkt 30 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany 
jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy PZP.  

4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, 
zostanie 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.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

 
 

XI. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 
3. 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.  

4. Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platformazakupowa.pl 
(zwana „Platformą”), dostępna pod adresem internetowym:  
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck    

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem referencyjnym sprawy określonym w SWZ.  

6. 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 Platformy i formularza 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

7. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 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: mirekweserling@wp.pl  

8. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w 
sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.  

9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system 
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

10. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania 
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i 
oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy, tj.:  
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0.,  

4) włączona obsługa JavaScript,  

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z 
zegarem Głównego Urzędu Miar.  

11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  
2) zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z Platformy, 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 ujęty w art. 221 ustawy PZP.  

13. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy, znajdują się w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Mirosław Weserling – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 
 

XII. Wyjaśnianie treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, z wnioskiem 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
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4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania - na Platformie. 
 

XIII. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

XIV. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin 
związania ofertą upływa dnia 25.11.2021 r., przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie 
termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 
przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

 
XV. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ;  
2) wypełniony opis minimalnych parametrów oferowanego pojazdu sporządzony z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ; 
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SWZ. Oświadczenie wstępne.  
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ; 
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ; 
6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają 

poszczególni Wykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie) - według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ; 

7) pełnomocnictwo dla osoby/osób składających ofertę – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje 
osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów 
rejestrowych.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę. Złożenie większej 
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 
dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do 
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reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

6. W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez 
pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego 
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego 
pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz.1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać 
przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. W przypadku, gdy tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi tylko fragment treści dokumentu, należy odpowiednio oznaczyć ten 
fragment tekstu – przykładowo poprzez oznaczenie kolorem. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP. Zastrzeżenie informacji, które nie 
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich traktowaniem jako 
nieobjętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

8. Oferta, oświadczenia, dokumenty oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były 
wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentu w postaci papierowej następuje 
poprzez cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe zasady 
dokonywania poświadczenia poszczególnych rodzajów dokumentów zawiera Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 

10. Oferta powinna być: 
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem 

Platformy, 
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 
13. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia 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. 

 
XVI. Sposób i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 27.10.2021 r. do godziny 12:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem Platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 
szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, że oferty, wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i 
opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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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.  

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje 
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje    

 
XVII. Otwarcie ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021 r. o godzinie 12:15.  
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.  

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

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 Platformie w sekcji 

,,Komunikaty”.   
 
Uwaga!  
Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 
jawnej sesji otwarcia ofert, z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. Możliwość dokonania tej czynności w sposób jawny 
stanowi uprawnienie Zamawiającego. 
 
 
XVIII. Opis sposobu obliczania ceny.  

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) cenę 
ryczałtową brutto (cyfrowo), w złotych polskich (PLN) - za wykonanie całego zamówienia, 
określonego w rozdziale III SWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz 
z uwzględnieniem wszystkich zmian i wyjaśnień do SWZ.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej SWZ, jak również w nim nieujęte, a których wykonanie jest niezbędne 
dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia. Zadeklarowana cena nie będzie podlegała 
zmianie w okresie realizacji zamówienia.  

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić                   
w górę).  

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
5. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego                      

i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 
przepisów.  

6. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od 
Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a 
także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą 
starannością. 

7. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności 
w „opisie minimalnych parametrów oferowanego pojazdu”, stanowiącym Załącznik nr 1a 
do SWZ. 
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8. Bez względu na sposób skalkulowania przez Wykonawcę ceny, Zamawiający wymaga, aby 
przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz 
wszystkich dokumentów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik 
nr 1a do SWZ.  

9. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości 
zamówienia. 

10. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                            
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

 
XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym 

kryteriami: 
 

Lp. Kryterium Waga kryterium 
 

Maksymalna ilość 
punktów w danym 

kryterium  
1 Cena W1 = 0,60 Pmax1 =60 pkt 
2 Skrócenie terminu dostawy  W2 = 0,40 Pmax2 =40 pkt 

 
 
 1) Cena[C] 60 % (max 60 pkt.) 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane 
są wg wzoru: 

B

MIN

C

C
C   x W1 x 100 pkt   

CMIN  – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
                   CB   – cena oferty badanej 

  W1     – waga kryterium cena 

2) Skrócenie terminu dostawy [T] 40% (max. 40 pkt)  
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Skrócenie terminu 

dostawy”, gdzie punkty wyliczane są według następujących zasad: 
 

1. 
2. 
3. 
 

za brak skrócenia terminu dostawy 
za skrócenie terminu dostawy o 10 dni  
za skrócenie terminu dostawy o 20 dni  
 

 

-  0 pkt 
- 20 pkt 
- 40 pkt 
 
 

Uwaga:  
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje skrócenie terminu dostawy wówczas otrzyma zero punktów w 
kryterium „Skrócenie terminu dostawy”. Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy w formularzu oferty czy 
oferuje skrócenie terminu dostawy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje skrócenie 
terminu dostawy – wówczas Wykonawca otrzyma zero punktów w kryterium „Skrócenie terminu 
dostawy”.  
 
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach. 
 

PŁ = C + T  
gdzie  
PŁ - łączna liczba punktów 
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C - liczba punktów w kryterium ceny 
T - liczba punktów w kryterium skrócenie terminu dostawy 
 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną.  

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.  

 
 
XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. 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.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  
 
XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

 
XXII. Projektowane postanowienia umowy. 

1. Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane 
we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

 
 
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Środki ochrony prawnej 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.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
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organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

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

obowiązany na podstawie ustawy.  
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej.  

6. Odwołanie wnosi się w terminie:  
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.  

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

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 rozdziału 3 
ustawy PZP nie stanowią inaczej.  

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych".  

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 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 jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
XXIV.  Klauzula informacyjna RODO 

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:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Gnieżdżewie z siedzibą w Gnieżdżewie przy ul. Puckiej 6; 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.2021 pn.:  
„Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem 
napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie” – prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji; 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP”; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy PZP; 

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

Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 
c) 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 ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

7) Nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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. Jednocześnie przypominamy o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z 
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w 
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 
Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z 
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
 

Integralną częścią SWZ są załączniki:  

Lp. Tytuł opracowania 

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1a do SWZ Opis minimalnych parametrów oferowanego pojazdu – Załącznik 
składany wraz z ofertą 

Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik składany wraz 
z ofertą  

Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby o braku 
podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 
Załącznik składany wraz z ofertą – jeśli dotyczy 

Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia – Załącznik składany wraz z ofertą – jeśli dotyczy  

Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik składany 
wraz z ofertą – jeśli dotyczy  

Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik 
składany na wezwanie Zamawiającego  

Załącznik nr 6 do SWZ Projekt postanowień Umowy  

Załącznik nr 7 do SWZ  Wykaz dostaw - Załącznik składany na wezwanie Zamawiającego 

 


