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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: GWDA sp. z o.o.,  

Adres Zamawiającego: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4,  

Numer tel.: 67 213 61 54 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.gwda.pl/pl/przetargi 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gwda.pl 

Adres skrzynki : /GWDAspzoo/SkrytkaESP. 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

http://bip.gwda.pl/pl/przetargi. 

 

III.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o 

wartości szacunkowej zamówienia wyższej niż progi unijne, to jest powyżej kwoty 215 000 

euro. 

 

IV.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej  

w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych, sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg. 

Zamówienie podzielone jest na 11 części. 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części: 

2.1. CZĘŚĆ 1 – do 250 Mg - dostawa w miesiącu lipcu 2022r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub  w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm;  

2.2. CZĘŚĆ 2 – do 250 Mg - dostawa w miesiącu lipcu 2022r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub  w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm;  

2.3. CZĘŚĆ 3 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu sierpniu 2022r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub  w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm;  

2.4. CZĘŚĆ 4 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu wrześniu 2022r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych – bela o wym. min.  120  x 120 cm; 

2.5. CZĘŚĆ 5 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu październiku 2022r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm;  

2.6. CZĘŚĆ 6 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu listopadzie 2022r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych – bela o wym. min.  120  x 120 cm;  

2.7. CZĘŚĆ 7 –  do 250 Mg - dostawa w miesiącu styczniu 2023r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub  w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm;  

http://bip.gwda.pl/pl/przetargi
mailto:zamowienia.publiczne@gwda.pl
http://bip.gwda.pl/pl/przetargi
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2.8. CZĘŚĆ 8 –  do 250 Mg - dostawa w miesiącu lutym 2023r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub  w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm;  

2.9. CZĘŚĆ 9 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu marcu 2023r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm; 

2.10. CZĘŚĆ 10 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu kwietniu 2023r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm; 

2.11. CZĘŚĆ 11 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu maju 2023r. - słoma w kostkach 

wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych – bela o wym. min. 120  x 120 cm. 

2.12. Wielkość podana przez Zamawiającego dla każdej z części jest ilością maksymalną i 

stanowi wielkość szacunkową. Zamawiający zastrzega uzależnienie realizacji 

zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że minimalna 

ilość dostarczonej słomy nie może być niższa: 

- dla części 1, 2, 7, 8 niż 190 Mg 

- dla części 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 - 375 Mg.  

Wykonawca nie będzie miał prawa dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego z 

tytułu zmniejszenia ilości surowca rozdrobnionego/pozyskanego do ilości mniejszej 

niż minimalna.  

3. Zakres zamówienia obejmuje:  

3.1. dostarczenie sprasowanej słomy na teren zamawiającego w terminie i ilości określonej 

w zamówieniu wraz z rozładunkiem i ułożeniem w stogi w miejscu magazynowania 

(teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych) lub 

rozładunkiem w innym miejscu – wskazanym przez Zamawiającego, np. plac 

kompostowy, z uwzględnieniem warunków określonych w Rozdziale 10 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.). 

3.2. Lokalizacja: teren instalacji kompostowni Piła, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  03114100-4 

słoma. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem 

referencyjnym): GWDA/ZP/7/22/AO. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach  

z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia 

w celu zapoznania się z miejscem wyznaczonym pod magazyn słomy. Termin wizji należy 

uzgodnić mailowo lub telefonicznie z: 

- P. Karolem Umeniuk, adres: odpady@gwda.pl, tel. 67 211 35 23 lub 606 304 387 lub 

- P. Agnieszką Ratajszczak, adres: ratajszczak@gwda.pl, 67 211 35 21 lub 607 650 609.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług 

zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu 

podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.  

8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 
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Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w ramach 

niniejszego postępowania przetargowego. 

 

V.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1.1. CZĘŚĆ 1 – do 250 Mg - dostawa w miesiącu lipcu 2022 r.  

1.2. CZĘŚĆ 2 – do 250 Mg - dostawa w miesiącu lipcu 2022 r.  

1.3. CZĘŚĆ 3 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu sierpniu 2022 r.  

1.4. CZĘŚĆ 4 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu wrześniu 2022 r. 

1.5. CZĘŚĆ 5 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu październiku 2022 r.  

1.6. CZĘŚĆ 6 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu listopadzie 2022 r. 

1.7. CZĘŚĆ 7 – do 250 Mg - dostawa w miesiącu styczniu 2023 r.  

1.8. CZĘŚĆ 8 – do 250 Mg - dostawa w miesiącu lutym 2023 r.  

1.9. CZĘŚĆ 9 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu marcu 2023 r.  

1.10. CZĘŚĆ 10 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu kwietniu 2023 r.  

1.11. CZĘŚĆ 11 – do 500 Mg - dostawa w miesiącu maju 2023 r. 

2. O faktycznym terminie rozpoczęcia usługi Zamawiający powiadomi wykonawcę, co 

najmniej 5 dni wcześniej.  

 

VI.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  

a) przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1-10 ustawy Pzp; 

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego1; 

c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie. 

1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza 

warunku w tym zakresie; 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 

zakresie; 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 

zakresie; 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym 

zakresie; 

 
1 Ustawa 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) 
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VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 109 

ust. 1 pkt 1-10 ustawy Pzp, tj.:  

2.1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3, 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 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2.2. który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 

prawa pracy:  

a)      będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 

środowisku, o którym mowa w Rozdz. XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w 

Rozdz. XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego,  

b)      będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego ukaranego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za 

jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 

grzywny,  

c)      wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną;  

2.3. 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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

2.4. 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 w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury;  

2.5. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;  

2.6. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;  
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2.7. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 

odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady;  

2.8. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych;  

2.9. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

2.10. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie 

art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego: 

3.1. 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; 

3.2. 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; 

3.3. 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. 

4. Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 

lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wykluczy z postępowania „rosyjskich wykonawców” 

przy czym przez „rosyjskich wykonawców” należy rozumieć: 
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4.1. obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w 

Rosji; 

4.2. osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub 

prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

4.3. osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod 

kierunkiem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji lub 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub 

prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, 

c) a także wykluczy podwykonawców, dostawców, w przypadku gdy przypada 

na nich ponad 10 % wartości zamówienia, jeżeli taki podwykonawca, dostawca, 

należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 1-3. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie następujące przesłanki: 

5.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

5.2. 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;  

5.3. 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. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 4, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
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VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: braku podstaw 

wykluczenia.  

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie, w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, składa się na FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 

ZAMÓWIENIA, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 

06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej. Wzór jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 3 do 

SWZ.  

3. Instrukcja wypełniania JEDZ: 

3.1. Pełna instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ, jest dostępna na stronie internetowej:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf. 

3.2. Wykonawca wypełnia jednolity dokument, tworząc dokument elektroniczny. W tym 

celu może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień 

Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie 

dokumentu elektronicznego. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla 

przedmiotowego postępowania (w formacie xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) 

jest dostępny na stronie Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ.  

3.3. W części II JEDZ: w sekcji A: nie wypełnia się rubryki dotyczącej zamówienia 

zastrzeżonego (Zamawiający nie zastrzegł warunku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 

ustawy); w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): nie podaje daty 

i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

3.4. Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcje A, B, C, D. 

3.5. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV sekcji  i nie musi 

wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 

3.6. Wykonawca nie wypełnia części V JEDZ. 

3.7. Wypełniony JEDZ Wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4. zobowiązany jest do 

złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6, 7.  

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia Wykonawca składa: 

6.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, i pkt. 3 ustawy, sporządzoną nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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6.2. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 i 1086), z 

innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

6.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem składa 

dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

6.4. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania 

ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłat tych należności; 

6.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 

6.6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do 

SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,    

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących 

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),  

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za 

które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,  



    

10 

 

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

i) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast: 

7.1. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1. składa informację z odpowiedniego rejestru, 

takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, i pkt. 3 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

7.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3., zaświadczenia albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 6.4., lub odpisu albo informacji z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.5., – składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a)      nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b)      nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 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.  

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2. lit. a i b, lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, i pkt. 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w 

całości lub w części dokumentem  zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 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. Reguły odnoszące się do 

terminu wystawienia dokumentu określone w pkt 7.2. lit. a i b stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty 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 lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
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Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

10. 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 oświadczeniu – 

jednolitym dokumencie, o którym mowa w pkt 2,  dane umożliwiające dostęp do tych 

środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków 

dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru 

referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

 

IX.      UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW 

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp 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 podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

X.      PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, 

jeżeli są już znani. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

2.1. jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym,  

o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców; 

2.2. nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji 

wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu. 

2.3. jest zobowiązany wskazać w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

3. Zamawiający nie może powierzyć realizacji części zamówienia podwykonawcom  

i dostawcom, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, jeżeli 

taki podwykonawca, dostawca, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów 

wymienionych w Rozdz. VII pkt 4. W związku z powyższym, w przypadku powierzenia 

podwykonawcy, dostawcy części zamówienia przekraczającej 10% wartości zamówienia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia tego podwykonawcy, 

dostawcy, że podwykonawca, dostawca nie jest podmiotem należącym do którejkolwiek 

kategorii podmiotów wymienionych w Rozdziale VII pkt. 4. 
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4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projektowanych 

postanowieniach umowy – stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.   

 

XI.      INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem 

tylko jednego konsorcjum. 

2. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 

1.1. 

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

którym mowa w Rozdz. VIII pkt. 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. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani 

na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki 

dowodowe, o których mowa w Rozdz. VIII. pkt. 6.  Podmiotowe środki dowodowe składa 

każdy z nich. 

6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w 

odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona 

będzie przez zamawiającego z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu 

ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

 

XII.    SPOSÓB KOMUNIKACJI W POSTĘPOWANIU 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty 

elektronicznej oraz strony postępowania: http://bip.gwda.pl/pl/przetargi. 

2. Adres skrzynki  zamawiającego: /GWDAspzoo/SkrytkaESP. 

3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami - Kinga Bartol: 

zamówienia.publiczne@gwda.pl. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamówienia.publiczne@gwda.pl
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dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 

regulaminu. 

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

8. Za czas doręczenia do Zamawiającego: 

8.1. Oferty: przyjmuje się datę jej doręczenia na ePUAP, adres skrzynki Zamawiającego: 

/GWDAspzoo/SkrytkaESP. 

8.2. wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (składanych 

również na wezwanie) przyjmuje się datę ich doręczenia na adres poczty elektronicznej 

zamawiającego: zamowienia.publiczne@gwda.pl. 

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@gwda.pl. 

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej - jako 

załączniki.  

11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem postepowania, tj. GWDA/ZP/7/22/AO. 

12. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 

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

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie (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). 

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

XIII.   UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

mailto:zamowienia.publiczne@gwda.pl
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2. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego 

zamowienia.publiczne@gwda.pl, w opisie dokumentu należy wpisać „zapytanie do SWZ Nr 

postępowania GWDA/ZP/7/22/AO”. 

Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas 

na udzielenie wyjaśnień. 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3 przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 3. 

6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w pkt 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert. 

7. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

udostępni na swojej stronie internetowej. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie 

internetowej.  

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie 

zmian lub dodatkowych informacji.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 

lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia 

Zamawiającego. 

11. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

12. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

 

XIV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia. 

2. Złożenie większej liczby ofert na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Wykonawcę na daną część. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

mailto:zamowienia.publiczne@gwda.pl
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5. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

7. Język dokumentów: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe środki 

dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

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

8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 

przepisami prawa tj. m.in.: txt; .rtf; .odt; .doc; .docx.,.pdf; .xps; .odp; .ppt; .pptx; jpg; .tif; 

.png,.ods; .xls; .xlsx", przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie 

.pdf. 

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 

celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 Pzp. 

10. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ ZA POŚREDNICTWEM ePUAP: 

10.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty 

Zamówienia wymagane postanowieniami Rozdz. VIII pkt. 2, , Rozdz. XI pkt. 4.  

10.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych 

dokumentów, w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 

o zamówienie;  

10.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy chyba, że umocowanie do  reprezentacji wynika z dokumentów, o których 

mowa pkt 10.2; 

10.4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  (np. 

umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy;  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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10.5. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdz. XVI pkt. 7; 

10.6. oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

4 do SWZ, (złożone przez Wykonawcę oraz każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia.) Oświadczenie to Wykonawca przekazuje w 

postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu: ofert, oświadczeń JEDZ, 

podmiotowych środków dowodowych, oraz innych dokumentów lub oświadczeń: 

11.1. Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub  dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty: 

a)  jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

b)  jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  

z dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w ppkt b) powyżej, dokonuje notariusz lub: 

- w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, 

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

dokumentu, który go dotyczy; 

- w przypadku innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy  

w zakresie dokumentu, który go dotyczy. 

11.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.4. Język dokumentów: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Podmiotowe 

środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.   

11.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca 

stworzył folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi 

folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za 

pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 
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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: 

12.1. oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub  

12.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

13. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt. 12, 

aktualne na dzień ich złożenia.  

14. Zamawiający może żądać od wykonawców 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.  

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, 

kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów.  

 

XV.    OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Kwoty wynagrodzenia podane w ofercie oraz w formularzu cenowym są cenami 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). Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę: wartość brutto zaoferowaną 

za wykonanie całości zamówienia w danej części. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje 

odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa 

zostanie przyjęta cena podana słownie. 

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie 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 tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
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których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z 

wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

XVI.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium, dla poszczególnych części,   

w wysokości: 

  CZĘŚĆ 1 1.200,00 

CZĘŚĆ 2 1.200,00 

CZĘŚĆ 3 2.400,00 

CZĘŚĆ 4 2.400,00 

CZĘŚĆ 5 2.400,00 

CZĘŚĆ 6 2.400,00 

CZĘŚĆ 7 1.200,00 

CZĘŚĆ 8 1.200,00 

CZĘŚĆ 9 2.400,00 

CZĘŚĆ 10 2.400,00 

CZĘŚĆ 11 2.400,00 

 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru 

Wykonawcy. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. w pieniądzu – przed upływem terminu do składania ofert należy dokonać wpłaty 

wadium – przelewem na konto 61 1500 1041 1210 4003 1323 0000 z adnotacją: 

„Wadium w postępowaniu GWDA/ZP/7/22/AO część ……..” (za skuteczny termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający przyjmie faktyczne uznanie 

rachunku bankowego przed terminem składania ofert - decyduje data i godzina 

wpływu pieniędzy na konto zamawiającego. W tytule przelewu musi znaleźć się nr 

części postępowania, na którą wpłacono wadium. 

3.2. gwarancjach bankowych, 

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale 

w postaci elektronicznej. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane 

przez bank na rachunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1, przed upływem terminu składania 

ofert.  

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 

ppkt 3.2-3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu składania 

ofert oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.  
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7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4 

nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności ograniczenia przyczyn zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 

ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i 

bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 

6 ustawy Pzp. 

 

XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę  pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.06.2022 r.,  

do godz. 12:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 

zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r., o godzinie 13:00. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postepowania. 
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XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 19.08.2022 r.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w 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 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XX.    KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty  

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi oferty o takiej samej cenie, wezwie on 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 

przez nich ofertach. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie zawiązania ofertą określonym w 

SWZ. 

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę,̨ którego oferta jest najkorzystniejsza  do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 8, oferta podlega odrzuceniu, a 

Zamawiający zwraca się ̨o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 

została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  

10.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 
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złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację,  

10.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

11. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 10.1, na stronie internetowej. 

 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. 

Projektowane postanowienia  umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 

 

XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 

Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ́

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców 

albo unieważnić ́postępowanie. 

 

XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy.  

 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść ́szkodę ̨w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 



    

22 

 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjęte w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się ̨do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” Pzp. 

 

XXV. INFORMACJE DODATKOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO  

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 Wykonawców biorących udział w postępowaniu, że: 

1. Administrator danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest GWDA sp. z o.o. (dalej: GWDA) - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na 

Leszkowie 4, wpisana do KRS pod numerem 0000074361, NIP: 764-23-52-589, REGON: 572051342, 

tel. 67 212 48 98, e-mail: biuro@gwda.pl. 

2. W GWDA wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

biuro@gwda.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zawarte umowy, w celach związanych z realizacją 

obowiązków GWDA jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym 

zakresie, a także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji 

dokumentacji, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o 

przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych wymienione w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym 

zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i 

uregulowaniach wewnętrznych GWDA w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących GWDA i w stosunku do niego.  

5. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie 

przechowywana, zgodnie z art. 78 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 obowiązywania umowy. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w o ustawę Pzp.  

mailto:biuro@gwda.pl
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7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie 

wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające 

dane w naszym imieniu, np. kancelarie radców prawnych, firmy zapewniające Spółce obsługę 

informatyczną, firmy świadczące usługi z zakresu archiwizacji dokumentów, podmiot zapewniający 

Spółce obsługę w zakresie zamówień  publicznych, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony 

Danych, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym 

imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany 

w pkt 1. 

9. Zgodnie z RODO 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. b i c RODO.  

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do     wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. Ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ww. Ustawy Pzp. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe GWDA nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

12. GWDA nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. 

państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia  

2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie – JEDZ 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych  

5. Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy. 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 – oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w JEDZ 

 


