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Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów 

unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 

poz. 1129 tekst jednolity) 

Rybczewice, 15.11.2021 r. 



I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach 

Rybczewice Drugie 119A 

21-065 Rybczewice Drugie 

tel. (81) 58 54 005 

faks: (81) 58 54 005 

NIP: 713 22 73 193 

REGON: 001254369 

e-mail: szkola@zsorybczewice.eu  

 

Kierownik Zamawiającego: 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich 

 Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy  

     PZP.  

2. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275    

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tekst jednolity),     

zwaną dalej ustawą. 

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia      

negocjacji. 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla 

kotłowni gazowej przy ZSO im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich”. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Dostawę gazu płynnego propan butan o parametrach zgodnych z PN-c 96008:1998 w ilości szacunkowej ok 

144 000 litrów (gwarantowana ilość zamówienia 124 000 litrów, pozostała część uzależniona od potrzeb 

Zamawiającego), transportem Wykonawcy (na jego koszt) do kotłowni przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich 119A, 21-065 Rybczewice, w 

sezonie grzewczym 2021/2022 i 2022/2023; 

b) Montaż 4 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l. każdy, w miejsce aktualnej instalacji, miejscem montażu 

instalacji jest teren Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, Rybczewice Drugie 

119A, 21-065 Rybczewice; 

c) Przeprowadzenie odbiorów technicznych montażu zbiorników i istniejącej instalacji zewnętrznej przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia; 

d) Bezpłatny serwis instalacji gazowej zewnętrznej oraz zamontowanych zbiorników przez okres 

obowiązywania umowy; 

e) Okresowe przeglądy wykonywane przez UTD właściwy dla lokalizacji zbiorników; 

f) Dzierżawa zbiorników przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji na terenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Rybczewicach Drugich celem sprawdzania warunków związanych z wykonywaniem prac będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i 

przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość rozliczeń dostawy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

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

−  09122110-4 propan skroplony 

−  44612000-3 pojemnik na gaz skroplony 

 

 
5. Termin wykonania zamówienia. 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: okres 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 

III. Składanie ofert częściowych. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na to, że w ramach zamówienia nie da się wyodrębnić kilku 

zadań, etapów trwania zamówienia, które umożliwiałyby złożenie oferty przez kilku Wykonawców specjalizujących się 
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w wąskiej dziedzinie działalności. Proces zmiany sprzedawcy w przypadku, gdy umowy są zgłaszane OSD przez różnych 

Wykonawców może nieść za sobą ryzyko polegające na tym, że jeden z Wykonawców na część punktów poboru zgłosi 

zmianę sprzedawcy w wymaganym terminie, a drugi Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku. Terminowość i 

poprawność zgłoszenia zmiany sprzedawcy łatwiej byłoby skontrolować Zamawiającemu w przypadku umowy 

podpisanej z jednym Wykonawcą. Ponadto Zamawiającemu trudno byłoby kontrolować wykonanie zamówienia, 

wydatkowanie finansów, w tym czuwanie nad tym, czy ceny na fakturach za sprzedaż energii elektrycznej są naliczane 

poprawnie tj. zgonie z Formularzem ofertowym, w przypadku umów zawartych z kilkoma Wykonawcami na ten sam 

przedmiot zamówienia oraz w sytuacji, gdy obowiązywały inne ceny jednostkowe za kWh gazu w przypadku Gminy i 

jej jednostek organizacyjnych. Zamawiający zdecydował się przeprowadzić postępowanie przetargowe wspólnie z 

jednostkami organizacyjnymi Gminy, gdyż działanie takie niesie za sobą oszczędności. Wspólne zamówienie to większy 

wolumen zamówienia i tym samym możliwość osiągnięcia niższej ceny za 1 kWh gazu. Zaznaczenia wymaga również 

fakt, że decyzja o nie podzieleniu zamówienia na części nie narusza zasad uczciwej konkurencji oraz nie utrudnia dostępu 

do zamówienia podmiotom z sektora MŚP Zamawiający w SWZ postawił warunki udziału w postępowaniu na takim 

poziomie, aby mali oraz średni przedsiębiorcy nie mieli problemu z ich spełnieniem.  

IV. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z przepisami 

niniejszego rozdziału: 

1) Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 PZP.  

2) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać 

wykluczeniu z postępowania.  

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów –  

      Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydana        

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  

b) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu 

ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej), 

                     lub aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem 

sieci dystrybucyjnej).  

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich   

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia       

publicznego. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących 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. W takim przypadku Wykonawcy 

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

budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące    

Wykonawcy. 

6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 



2) 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. 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. poprzedzającym, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega 

na jego zdolności technicznej lub zawodowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

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

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

VI. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą oraz podmiotowe środki dowodowe 

1.  Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez 

pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne  pełnomocnictwo dla danej 

osoby   . 

     Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający  może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane  umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów. 

2) Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 

3)  Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1  PZP: 

• o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 1 SWZ; 

• spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 2 SWZ; Wzór 

oświadczenia, o których mowa powyżej znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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.  

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do 

SWZ). 

4) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

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

budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy  . 



5) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (jeżeli dotyczy). 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego 

1) Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, tj.: 

•aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

•aktualnej koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu propan wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci 

dystrybucyjnej), lub podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 

dystrybucji gazu propan (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). 

2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 

składania. 

3) 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 art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 4) 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, 

jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

3. Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

1) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy. 

2) Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe 

środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z 

którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej zobowiązaniem podmiotu 

udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane w postępowaniu, sporządza 

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

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst 

wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których 

mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ. 

4) Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

wskazanych  w rozdziale IX ust. 1 SWZ. 

5) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje 

się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje 

się ten dokument. 

7) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 



8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 

7), dokonuje w przypadku: 

• podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – 

odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 

zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

• innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w 

ust.7 i ust. 12, może dokonać również notariusz. 

10) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

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

bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, oraz zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). 

12) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

13) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa        w 

pkt 12), dokonuje w przypadku: 

• podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

• zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

• pełnomocnictwa – mocodawca. 

14) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). 

XII. Przedmiotowe środki dowodowe. 

a. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

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 

a. Informacje ogólne:  

i. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (tylko w przypadku awarii 

miniPortalu lub ePUAPu). 

ii. Adres elektronicznej skrzynki podawczej zamawiającego (ePUAP): 

/ugrybczewice/SkrytkaESP  

iii.  Adres poczty elektronicznej zamawiającego: szkola@zsorybczewice.eu. 

4) Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: w 

zakresie proceduralnym, w zakresie merytorycznym – Krzysztof Suszek, tel: 81 58 54 005, e-mail: 

szkola@zsorybczewice.eu. 
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5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy:  

• „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do  

• „Formularza do komunikacji”. 

6) W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

7) 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 ( https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUs l  ugi.aspx ) oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

9) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane 

postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 

opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

10)Identyfikator ID dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest również na liście wszystkich 

postępowań na miniPortalu. 

11)Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12)Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, ani żadnego dokumentu czy oświadczenia 

wskazanego w rozdziale VIII ust. 1 SWZ. składanego wraz z ofertą, przy użyciu poczty elektronicznej. 

 2. Sposób składania ofert: 

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polski. 

3) Ofertę składa się, pod rygorem  nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4) Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają 

informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 1 w formie 

elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7)Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularz a do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

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

miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP 

lub ID postępowania).  

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

szkola@zsorybczewice.eu  

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 

jako załączniki.  

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

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

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 

2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

IX.Wymagania dotyczące wadium. 

a. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X.Termin związania ofertą. 

a. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i upływa 23.12.2021 r. 

XI.Opis sposobu przygotowania ofert. 

a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

b. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

d. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych 

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we 

właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w 

odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć 

pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

e. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie 

spełniać następujące wymagania:  

1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, 

wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VI SWZ; 

3) W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.  

XII.Termin składania i otwarcia ofert. 

a. Termin złożenia oferty upływa w dniu 24.11.2021 r. godz. 10:00 

b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r.  godz. 12:00. 

c. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

d. W przypadku awarii tego systemu powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

postępowania. 

f. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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g. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

• nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

• cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.  

1. Cenę ofertową należy podać w formularzu oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ).  

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotówkach należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, końcówki poniżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w istotnych postanowieniach 

umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia, tj. koszty 

transportu, ubezpieczenia, opakowania itp. W cenie winny być również uwzględnione wszystkie opłaty celne, 

wszystkie podatki wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. 

4. Cena powinna być wartością wyrażona w jednostkach pieniężnych. Ostateczna cenę oferty należy przedstawić jako 

cenę brutto zawierająca 23% podatek od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa 

lub decyzji organu podatkowego Wykonawca nie korzysta z innej stawki VAT. 

5. Sposób obliczenia ceny (wartości oferty brutto). 

1) Dla potrzeb obliczenia wartości zamówienia należy przyjąć: 

a) Ilość dostarczonego gazu płynnego: 144 000 l. 

b) Czas trwania umowy: 24 miesiące. 

2) Wartość brutto całości zamówienia należy obliczyć następująco: 

a) Wartość jednostkowa netto za 1 litr gazu płynnego x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość 

brutto dostawy gazu, 

b) Wartość netto za 1 m-c dzierżawy zbiorników wraz z ich montażem i demontażem x 24 = wartość 

netto za trwania umowy + podatek VAT = wartość dzierżawy zbiorników wraz z montażem i 

demontażem. 

c) Łączną wartość zamówienia stanowi suma wartości brutto za dostawę gazu i wartości brutto za 

dzierżawę zbiorników wraz z montażem i demontażem. 

6. Cena (wartość oferty brutto) będzie stanowić podstawę zarówno do porównania niepodległych odrzuceniu ofert i 

obliczenia liczby punktów, których największą ceną, jak również do rozliczeń z Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą. 

7. Upusty ofertowe przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość ceny jednostkowej po 

zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia. Upust lub marża są 

niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

8. Wpisanie „0” jako ceny jednostkowej spowoduje odrzucenie oferty. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

10. Wykonawca zagwarantuje stałość ceny gazu płynnego przez okres cały okres realizacji umowy. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

1) cena ofertowa o wadze 60 % (oferowaną cenę Wykonawca poda w ust. 1 formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ), 

2) termin płatności o wadze 40 % (oferowany okres gwarancji Wykonawca poda w ust. 2 formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. 

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru: 

 

                najniższa zaoferowana cena 

C =    ----------------------------------------   x  60 pkt  

                         cena oferty badanej 

 

4. Zaoferowany „termin płatności” nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. 

5. Punkty w kryterium „termin płatności” przyznawane będą w następujący sposób: 

1) Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury – 0 pkt, 



2) Termin płatności 21 dnia od daty otrzymania faktury –20 pkt, 

3) Termin płatności 30 dnia od daty otrzymania faktury – 40 pkt. 

6. W przypadku nie podania w ofercie ofertowego terminu płatności lub podania terminu innego niż jeden ze wskazanych 

w ust. 5 Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje termin płatności 14 dni i przyzna ofercie zero punktów w tym 

kryterium. 

7. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena” i punktów 

otrzymanych w kryterium „termin płatności”. 

8. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert. 

 
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy.  

2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie:  

• nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie zostanie przesłane faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jego 

otrzymania, 

• Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa powyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia. 

2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących przypadkach: 

1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, 

adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,  

2) zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,  

3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT i wysokości podatku akcyzowego od gazu ziemnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, 

4) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty zmiennej za usługę sieciową 

w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem taryfy cen i opłat,  

5)  zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty Zamawiającego zmieniły 

charakter użytkowania,  

6) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło 

zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji,  

3. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XX. Pozostałe zastrzeżenia. 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania 

ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

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

3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  



5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej  

7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 93 PZP, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.  

 

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 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, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla 

Jana III Sobieskiego, tel.: 81 58 54 005, faks: 81 58 54 005; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w ZSO Rybczewice jest Pani Magdalena Lenart, kontakt: e-mail: 

inspektor@cbi24.pl ; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i 

dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy ZSO im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach 

Drugich”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 

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

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 tekst jednolity); 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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 trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
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• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

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

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

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

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XXIII. Załączniki do SWZ. 

1. Formularz oferty -załącznik nr 1  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 - 

załącznik nr 2 

3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu z art. 125 - załącznik nr 2a 

4. Projekt umowy – załącznik nr 3 


