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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 

 

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 postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
http://bip.gwda.pl/pl/przetargi. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) [zwanej dalej także „Pzp”]. 

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY 
sp. z o.o. w Pile stanowiącego obiekty oczyszczalni ścieków, kompostowni odpadów, 
centrum badawczo-rozwojowego OZE oraz obiekty administracyjne i socjalne położone w 
Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z ochroną interwencyjną jednej przepompowni 
zlokalizowanej na terenie Piły (Piła PKS LPT współrzędne: N53° 7' 21.1991"; E16° 46' 
50.1244"). 

2. Oczyszczalnia ścieków „Gwda”, należąca do  Zamawiającego, umieszczona została  - jako 
obiekt podlegający obowiązkowej ochronie – w ewidencji obiektów i urządzeń ważnych dla 
obronności kraju, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych 
ważnych interesów państwa podlegających obowiązkowej ochronie, prowadzonej przez 
Wojewodę Wielkopolskiego pod pozycją 219. Ochrona obiektów Zamawiającego winna być 
realizowana zgodnie z   ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 
2021r. poz. 1995) oraz zatwierdzonym Planem Ochrony GWDA sp. z o.o.  

3. Ochrona obiektów realizowana na posterunku stałym 7 dni w tygodniu całodobowo przez 
jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej na zmianie. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do SWZ. 

4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu czyszczalni ścieków, 
kompostowni odpadów, centrum badawczo-rozwojowego OZE oraz obiektu 
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administracyjnego i socjalnego, położonych w Pile przy ul. Na Leszkowie 4. Zamawiający 
wyznacza termin wizji lokalnej: 21.10.2022r. o godzinie 12:00. 

Zbiórka uczestników przed budynkiem GWDA sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, Piła. Osoba 
wyznaczona do kontaktu: Kinga Bartol. 

5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79710000-4 Usługi 
ochroniarskie, 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 79713000-5 Usługi strażnicze, 
79714000-2 Usługi w zakresie nadzoru. 

6. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem 
referencyjnym): GWDA/ZP/14/22/AO. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach  
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,  
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.:  

7.1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, w całym okresie realizacji 
zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U.2020 poz. 1320 ze zm.) a wykonujących czynności 
bezpośredniej ochrony fizycznej na posterunku stałym. 

7.2. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w 
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób. Wykaz 
ten będzie zawierał imiona i nazwiska pracowników, zakres wykonywanych czynności 
wymienionych w pkt. 7.1., informacje o podstawie dysponowania danymi 
pracownikami oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące te czynności są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 
Wykaz zostanie złożony nie później niż w dniu podpisania umowy. Następnie na każde 
pisemne wezwanie Zamawiającego. 

7.3. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności 
wskazane przez  Zamawiającego do wykonania na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca ma  obowiązek w terminie 7 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie każdą 
zamianę Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu nowego wykazu osób wskazanych w pkt. 7.1., zatrudnionych przy 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, 
które będą oni wykonywać. 

7.4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 
dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 
w pkt. 7.1.   
W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem 
danych osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 
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nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych.  

7.5. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, 
wykonującego czynności wskazane w pkt. 7.1. i sprawdzenia zgodności z 
przedstawionym Zamawiającemu wykazem osób. 

7.6. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w 
pkt 7.1.  

a)  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w 
wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt 7.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

- Oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj 
umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy oraz podpis pracownika;  

- Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7.1. Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 L119 z 4 maja 2016 roku) RODO (tj. 
w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana 
przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 L119 z 04.05.2016r.)- RODO musi być zgodny z w/w przepisami..   
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- Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

- Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 L119 z dnia 4 maja 
2016 roku) RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;  

b) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
dowodów, o których mowa w pkt 7.6. lit. a w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w pkt 7.1.  

7.7. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, związanych z zatrudnianiem osób wykonujących czynności, o których 
mowa w pkt 7.1. oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.  

a)      W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 7.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów,  

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia.  

b)      w przypadku niedochowania któregokolwiek z terminów określonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi 
określonymi w umowie.  

c)      w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
zadań. 
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9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dotychczasowemu Wykonawcy, o których 
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.  

10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w ramach 
niniejszego postępowania przetargowego. 

11. Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu, że usługa jest jednorodna, wszystkie 
działania w zakresie usługi są ze sobą spójne i połączone w związku z tym musi być 
zachowana pełna odpowiedzialność Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania umowy: 12 miesięcy począwszy od 01.12.2022 r. godz. 7:00 do 01.12.2023 r. 
godz. 7:00. 
 

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 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 narodowego; 

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

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni ten 
warunek jeżeli wykaże, że w przypadku gdy występuje jako przedsiębiorca,  jest 
wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli 
wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: 
stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach 
alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). 

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

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli 
wykaże, że: 

1) posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi na fizyczną ochronę 
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osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie (zgodnie z 
art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1995), przez okres przynajmniej jednego roku o wartości niemniejszej niż 
150.000,00 zł netto każda.  

2) dysponuje przynajmniej 4 osobami (które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia) spełniającymi minimalne warunki kwalifikacji zawodowych  
i doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.: 

- wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z 
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1995). 

- posiadającymi umiejętność obsługi komputera z systemem Windows 10 oraz 
obsługi poczty elektronicznej, umiejętność pracy w programie Excel i Word, 
doświadczenie w pracy z systemami erp. 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo 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: 

2.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy; 

2.2. 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; 

2.3. 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 
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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. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

3.2. 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;  

3.3. 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. 
4. 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. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 

VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  
1.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 
1  ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;  

1.2 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). 

2. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
ich złożenia: 
3.1. w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –  w przypadku 

wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis 
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w  kraju, 
w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem; 

3.2. w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - aktualnej koncesji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w 
formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym 
dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). 

3.3. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) wykaz usług  wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi na 
fizyczną ochronę osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie 
(zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1995), przez okres przynajmniej jednego roku o wartości niemniejszej 
niż 150.000,00 zł netto każda, wraz ze wskazaniem daty, miejsca wykonania, kwoty 
oraz podmiotów na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.  
Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ; 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, o których mowa w Rozdz. VI, pkt 1.2 lit. d) ppkt 2, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami.  
Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. 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,  
o którym mowa w pkt 1,  dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku 
wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. 

6. 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 

1. 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. 

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. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia 
4.3. 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, a także 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziany względem wykonawcy. 

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 
SWZ złożone przez podmiot udostępniający zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  
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7. Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby powinny być złożone w formie 
elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 273 
ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. XIII SWZ. 

8. 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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo 
9.2. wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

X. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są 
już znani. 

2. Wykonawca może powierzyć realizację zamówienia wyłącznie podwykonawcom, którzy 
posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz 
polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o 
konieczności wykonania części zadań przez podwykonawcę.  

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 
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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. 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. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach, o których mowa w Rozdz. VI 
pkt 1.1., a warunki udziału w postępowaniu opisane w: 

4.1. Rozdz. VI pkt 1.2 lit. a) - musi spełniać każdy z Wykonawców. 

4.2. Rozdz. VI pkt 1.2 lit. b) - musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który 
zrealizuje usługi, do których realizacji uprawnienia są wymagane.  

4.3. Rozdz. VI pkt 1.2 lit. d) ppkt 1 - musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, 

Uwaga. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
określonego w pkt 1.2 lit. d) ppkt 1 SWZ - jeżeli w wykazie Wykonawca przedstawi 
sumę dwóch usług zrealizowanych z osobna przez poszczególnych wykonawców 
składających ofertę wspólnie. 

4.4. Rozdz. VI pkt 1.2 lit. d) ppkt 2 - wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty,  
o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1, 3.1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe określone w Rozdz. VIII pkt 
3.2 i 3.3 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą 
spełnianie warunku. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane.  

7. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie – wg Załącznik Nr 6 do SWZ, z którego wynika, które usługi  wykonają 
poszczególni Wykonawcy.  

8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
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1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego 
zamowienia.publiczne@gwda.pl, w opisie dokumentu należy wpisać „zapytanie do SWZ na 
wykonanie „Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile”, Nr 
postępowania GWDA/ZP/14/22/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 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. 

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 2. 

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 zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia. 

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 zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie 
ogłoszenia. 

13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 
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XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE  
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA  
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

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 zamawiającego zamowienia.publiczne@gwda.pl, oraz strony postepowania: 
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 
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 
do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/  oraz Regulaminie 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/14/22/AO. 
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12. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452). 

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

6. 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. 

7. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 
lub podpisu zaufanego. 

8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

9. 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. 

10. 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. 

11. OFERTĘ ORAZ OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ, POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ (TJ. OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB 
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM 
OSOBISTYM. 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. 
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12. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty: 

12.1. jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument; 

12.2. jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej; 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, dokonuje notariusz lub: 

a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie 
dokumentu, który go dotyczy; 

b) w przypadku innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, 
który go dotyczy. 

c) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. 

13. 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 oznaczonym „tajemnica 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. 

14. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ ZA POŚREDNICTWEM 
EPUAPU: 

14.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

14.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

14.3. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby; 
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14.4. oświadczenie Wykonawcy/ów oraz podmiotu udostępniającego zasoby o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu określonych przez Zamawiającego 
warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; 

14.5. oświadczenie Wykonawcy/ów oraz podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 
przepisów sankcyjnych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

14.6. zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdz. IX pkt 3, w przypadku gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z 
pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII pkt. 3.1.; 

14.7. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 

14.8. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdz. XVIII pkt. 7; 

15. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana 
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 
Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 
przez upełnomocnionego. 

16. Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 3 powinno być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.  

17. 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. 

18. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca stworzył 
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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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19. 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: 

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

19.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

20. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. 
VIII pkt 3 aktualne na dzień ich złożenia.  

21. 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.  

22. 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. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2022 r.,  
do godz. 12.30. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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. 

 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 
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1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2022 r., o godzinie 13.30. 

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. 

 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 2 
Formularza ofertowego. Wykonawca poda cenę jednostkową za miesiąc wykonywania 
usługi pomnożoną przez 12 miesięcy = całkowita cena oferty brutto, tj. wraz z należnym 
podatkiem od towarów i usług w wysokości przewidzianej ustawowo. 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (w znaczeniu i ze skutkami 
opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). Wynagrodzenie ryczałtowe, obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a także oddziaływania 
innych czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), należy ją podać  w zapisie liczbowym  
i słownym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo a słownie, jako wartość właściwa 
zostanie przyjęta cena podana słownie. 

5. Wykonawca zastosuje w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 
składania ofert.  

6. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę: wartość brutto zaoferowaną za 
wykonanie całości zamówienia. 

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

8. 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 
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Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
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. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: 
pięć tysięcy złotych 00/100). 

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/14/22/AO”, (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); 

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 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. 

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

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 
ustawy Pzp. 

 

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 26.11.2022 r. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
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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 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 
złożyli oferty, a także cenie za całość zamówienia.  

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. 
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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 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 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 Załączniki 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 postępowaniu 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: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjęte w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu 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  

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 Wykonawców biorących udział w postępowaniu, że: 
1.1. 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. 

1.2. 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. 

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. 

1.4. 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.  

1.5. 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. 
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1.6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w o ustawę Pzp.  

1.7. 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. 

1.8. 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. 

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. 

1.10. 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. 

1.11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe GWDA nie będzie podejmowała wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

1.12. 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 o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych;  
5. Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy; 
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
7. Załącznik nr 7 - Wykaz usług; 
8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób. 

 


