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ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                    

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Łasinie Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 11 

86 - 320 Łasin  

www.zgklasin.pl  

 

Znak sprawy: 2741/2022 

Numer ogłoszenia w DzUUE: 2022/S 204-578066 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

 nieograniczonego zgodnie z art. 132-139 ustawy Pzp pn.: 

 

Sukcesywne dostawy miału węglowego. 

 

 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – JEDZ (pdf i wersja edytowalna) – nie dołączać do oferty 

Wzory dokumentów: 

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy art. 5k, „UOBN”  

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji  

i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości 

zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SWZ. 

 

 

 

 

           ZATWIERDZAM 

Prezes 

                                                                                                                         Rafał Kobrzyński 

                    ………………………. 

 

Łasin, Październik 2022 r. 

http://www.zgklasin.pl/
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. 

ul. Grudziądzka 11 

86 - 320 Łasin 

tel.: +48 (56) 451 24 01 

Godziny pracy Zamawiającego: od 7:00 do 15:00 w dni robocze  

http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi   

adres skrzynki ePUAP: /zgk-lasin/SkrytkaESP znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

Adres strony internetowej, na której udostępniane są zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi    

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. zwanej dalej także „Pzp”). oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Całkowita wartość zamówienia przekracza progi unijne określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy miału węglowego w ilości szacunkowej ok. 900 ton. 

Zamówienie będzie realizowane po cenie za 1 tonę miału węglowego przedstawioną w ofercie. W toku 

realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, z którego Zamawiający będzie mógł 

skorzystać poprzez zmniejszenia lub zwiększenie łącznej ilości zakupionego miału węglowego w zakresie:  

dla zwiększenia do 50%, dla zmniejszenia do 50% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w 

załączniku nr 1 do SWZ (zamówienie planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, 

spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zmiana ilości 

miału węglowego, następuje automatycznie i nie wymaga oświadczenia strony. W przypadku 

nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego 

miału węglowego w zakresie: dla zwiększenia do 50%, dla zmniejszenia do 50% względem ilości  

zamówienia planowanego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówień w częściach, 

każda z nich stawni odrębne postępowanie przetargowe. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w 

projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

 

 

http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi
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4. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:  

09111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla 

09111200-2 Paliwa na bazie węgla 

5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu: 

a) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

b) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

c) nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 

d) nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, 

e) nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji, 

f) nie wymaga i nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp, 

g) żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści 

postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile to wiadome,  

h) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia, o których mowa w art. 442 ust. 1 

ustawy Pzp, 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie 

publiczne. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia             

30 czerwca 2023 roku, tj. przez 6 miesięcy. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.1.  Dostawy miału węglowego wykonywane będą oplandekowanymi samochodami z tylnym rozładunkiem 

w partiach nie mniejszych niż 20 ton miału węglowego. W sytuacji wystąpienia opadów podczas załadunku 

i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem. 

1.2.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, 

którego standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu 

zamówienia: 

1.2.1 Miał węglowy typ 32.1, sortyment  M II w ilości szacunkowej ok. 900 ton: 

a) kaloryczność w stanie roboczym min. - 23 000kJ/kg 

b) zawartość siarki ogólnej w stanie roboczym max. - 0,6 % 

c) zawartość popiołów w stanie roboczym max. - 15 % 

d) zawartość wilgoci w stanie roboczym max. - 15 % 
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e) granulacja: 0-20 mm, w tym uziarnienie poniżej 3 mm nie więcej niż 15 %                                  

1.3. Szacunkowa wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (do 50%) w zależności od 

potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych. W takim przypadku Zamawiający 

zapłaci za rzeczywistą ilość dostarczonego miału, po kosztach jednostkowych wskazanych w złożonej 

ofercie. 

1.4. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument dostawy druk WZ oraz 

zobowiązany jest do dołączenia, jako załącznika atestu jakościowego surowca do każdej partii miału 

węglowego, wystawionego przez laboratorium posiadające akredytację PCA. Atest jakościowy należy 

przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokument dot. jakości opału 

będzie zawierał wyniki badań dotyczące wartości opałowej, wilgotności, zawartości popiołu i siarki (zgodnie 

z pkt 1.2.1. niniejszego Rozdziału). Brak powyższych dokumentów lub dostarczenie dokumentów 

niepoprawnie sporządzonych będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do odmowy przyjęcia danej 

partii opału. 

1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia badań jakościowych każdej partii miału węglowego. 

Badania zostaną  przeprowadzone zgodnie z polskimi normami. 

1.6. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu oryginału każdej faktury. 

1.7. Za termin wykonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

dyspozycją przelewu płatności. 

1.8. Zaoferowane w ofercie ceny jednostkowe obowiązują przez cały okres trwania umowy i nie podlegają 

waloryzacji. 

1.9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na 

wyroby węglowe z mocy prawa na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym. 

1.10. Podstawę rozliczenia stanowi ilość miału węglowego, ustalona na sprawnej, czystej, zalegalizowanej 

wadze Wykonawcy, przy udziale przewoźnika. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

dokument z ważenia każdej dostawy. 

1.11. Zamawiający ma prawo wykonać ważenie kontrolne dostaw, na najbliższej dostępnej wadze 

samochodowej, przy udziale przewoźnika. Opłaty za ważenie kontrolne ponosi Wykonawca. 

1.12. Czas dostawy – dostawa opału następować będzie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia 

Wykonawcy telefonicznie lub mailem. Dostawa będzie zrealizowana w godzinach od 7:00 do 15:00. 

1.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego miału węglowego w terminie 

10 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności wartości 

opałowej opału oraz zawartości w nim popiołu, siarki i wilgotności. W przypadku stwierdzenia parametrów 

gorszych od określonych w umowie /za wyjątkiem dostarczenia miału węglowego o lepszych parametrach 

niż określone w umowie/ koszty badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca. 

1.14. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału o wyższej wartości opałowej lub o niższej 

zawartości popiołu, siarki i wilgotności, Wykonawca nie może zafakturować dostawy inaczej niż 

przewidziano w umowie, a tym samym cena nie może ulec zmianie. 

1.15. Zamawiający może zwrócić Wykonawcy reklamowaną partię opału, a koszty związane ze zwrotem 

opału obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest zabrać reklamowany opał w terminie 2 dni roboczych 

od daty powiadomienia. 

1.16. Faktury za poszczególne dostawy opału wystawiane winny być na: 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o.  
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 ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin, NIP 8762484035.   

1.17. Miejsce realizacji dostawy miału węglowego: plac składowy kotłowni przy ul. Wrzosowej 12,  

86-320 Łasin. 

 

VI. WYKLUCZENIE - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu (zgodnie z przesłankami obligatoryjnymi, o których mowa w art. 108 

ust. 1 ustawy Pzp); 

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

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

szczegółowego warunku w tym zakresie, 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki udziału wskazane i opisane w Rozdz. VIb SWZ. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki udziału wskazane i opisane w Rozdz. VIb SWZ. 

 

VIa.  PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 2 Pzp, wyklucza się Wykonawcę: 

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2022 r. ze zm.), 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

popełnienie tego przestępstwa, 

f)  pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo 

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

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1; 

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; 

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł  

z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 

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

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  

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

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ 

wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

 

2. Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 

109 ustawy Pzp. 

 

3. Terminy. Wykluczenie Wykonawcy następuje, zgodnie z: 

 

3.1. art. 111 ustawy Pzp: 

Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że 

w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, 

- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  

z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia; 

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia; 

5) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia. 

 

3.2. Zgodnie z art.  110 ustawy Pzp: 

1.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

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

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem 

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

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

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

zamawiającym; 

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

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

3.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

3.3. Dodatkowe wykluczenie wykonawcy wynikające z poniżej wskazanej ustawy 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 

ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy 

wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000083501.pdf 

 

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

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 

229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się: 

1) udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, 

art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 

18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) 

dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 

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

w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub 

podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych,  

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

2) Na zasadzie odstępstwa od ust. 1) właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie 

zamówień, których przedmiotem jest: 

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie 

odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne 

przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy  

i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa 

prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, 

technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również 

współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań  

i rozwoju; 

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych; 

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą 

być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1), lub których dostarczenie 

lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, 

o których mowa w ust. 1); 

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich  

w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających  

z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; 

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a 

także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub 

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych  

w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r. 

3) Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję  

o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od 

udzielenia zezwolenia. 

4) Zakazy ustanowione w ust. 1) nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. 

umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. 
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VIb. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

Oświadczenia składane wraz z ofertą i ich zakres: 

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 

ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do 

wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Wobec powyższego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga, aby Wykonawcy wykazując 

brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składali wraz z ofertą 

oświadczenie JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Do złożenia przedmiotowego 

oświadczenia będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z 

przyjętymi kryteriami oceny ofert. 

Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia – sytuacja  

w Ukrainie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ. 
 

2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U. poz. 2019 oraz z 

2020 r., poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 ze zmianami). 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać  

z ofertą – od pkt 4): 

4. Potwierdzenie o niepodleganiu wykluczeniu: 

a) Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Oświadczenie 

stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do 

wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

UWAGA! Oświadczenie musi potwierdzać niepodleganie wykluczeniu i spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu na dzień składania ofert. Stosowaną informację należy umieścić w JEDZ np. na 

końcu dokumentu. 

b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:  

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. 
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d) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po wydaniu prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczący orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczący zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 

zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczący zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania. 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast:  

a)  dokumentów wskazanych w pkt 4b) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 

sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w pkt 4b), 

4.2. Dokument, o którym mowa w pkt 4b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem.  

4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 4b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, 

o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 

o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawiania dokumentów lub oświadczeń są 

analogiczne jak w ust. 4.2.  

4.4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  

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

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

 

4.5. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: 

1) Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca składa: 

a) JEDZ – oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu (JEDZ w pdf i wersji edytowalnej - załącznik nr 2 do SWZ). 
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2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w pkt 1a) składa każdy z Wykonawców. 

3) JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 

zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w niniejszym rozdziale SWZ. 

4) JEDZ, o których mowa powyżej, pod rygorem nieważności musi być złożony w formie elektronicznej,  

w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

5) JEDZ sporządza odrębnie: 

a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) Podmiot trzeci na potencjał którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, Podmiotu trzeciego, oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub odpowiednio warunek udziału w postępowaniu jest 

spełniony poprzez powołanie się na potencjał Podmiotu trzeciego. 

6) JEDZ nie sporządza odrębnie: 

a)  podwykonawca, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie weryfikował także podstaw wykluczenia  

w odniesieniu do takiego podwykonawcy. 

7) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i  nie musi wypełniać 

żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji). 

8) Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ: 

a) przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/  

lub  

b) za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 

JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. 

9) Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych pod adresem:  

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

instrukcja-2021.01.20.pdf 

Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik nr 

2 do SWZ), w formacie pliku XML, który zamieścił na stronie prowadzonego postępowania. 

10) Formularz JEDZ, wstępnie przygotowany przez Zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez 

Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza 

JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do 

wymagań określonych przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach 

wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej 

Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych 

podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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11) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, 

b) 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, 

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

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie Wykonawcy, 

- zreorganizował personel, 

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów, 

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są 

wystarczające, wyklucza Wykonawcę. 

 

UWAGA: (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku 

Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w ust. 4, zobowiązany jest złożyć 

każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

 

5. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalny poziom warunku. Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że 

posiada: 

 

➢ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 

200.000,00 zł  
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5.1) Dokument potwierdzający spełnianie 

warunku. 

Kopia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 

gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie 

może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w pkt. 5.1), Wykonawca składa inne 

podmiotowe środki dowodowe, które w 

wystarczający sposób potwierdzają spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2) 

Minimalny poziom warunku. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych dostaw, co najmniej: 

 

➢ 1 zamówienie (rozumiane jako jedna umowa lub 

jedno zlecenie) polegające na dostawie miału 

węglowego w ilości minimum 900 ton. 

 

Dokument potwierdzający spełnianie 

warunku. 

W zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany 

będzie złożyć wykaz dostaw wykonanych, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
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nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  

W przypadku dostaw, które są wciąż wykonywane, 

wartości wskazane w warunku udziału w 

postępowaniu, muszą być osiągnięte na dzień 

składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w 

realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi 

Wykonawcami, wówczas w wykazie należy wskazać 

dostawy, w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych, w których 

wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub 

uczestniczy. 

Wykaz dostaw – przygotowany wg Załącznika nr 4 

do SWZ. 

 

5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIb. 5.1 i 5.2 

niniejszej SWZ 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 (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp). Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do których te zdolności są wymagane. 

5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji na potrzeby 

realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 5.4 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 udostępniania 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,  

zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (art. 118 ust 4 pkt 3 ustawy Pzp).. 

5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.7. 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. 

 

5.8. Spełnianie warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, konsorcjum. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców 

dokumenty wymienione w pkt VIb ppkt 5.1 i 5.2, składa ten Wykonawca, członek konsorcjum, który 

wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. Oznacza to, że Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, konsorcjum Wykonawców, wykazują spełnienie 

warunków: 

a) przez jednego Wykonawcę – w zakresie doświadczenia w realizacji dostaw, 

lub 

b) łącznie przez 2 lub więcej Wykonawców/łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. doświadczenie – wykaz wykonany dostaw wykazuje 

jeden z Wykonawców, sytuację finansową lub ekonomiczną inni Wykonawcy).  

Ponadto, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni 

Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy). 

 

6. Forma składanych podmiotowych środków dowodowych (dokumentów i oświadczeń) 

Podmiotowe środki dowodowe, składane przez Wykonawcę składane są zgodnie z Rozporządzeniem 

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 Wykonawców 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

7. W zakresie uzupełniania, wyjaśniania podmiotowych środków dowodowych art. 128 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

 

8. Zgodnie z art. 127 ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych (art. 127 ust. 1 pkt 1), o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych środków (dane wskazano w oświadczeniu, składanym zgodnie z art. 125 ust. 1) lub 

Zamawiający posiada wymagane w przedmiotowym postępowaniu podmiotowe środki dowodowe,  

a Wykonawca wskaże te środki (w oświadczeniu, Formularzu oferty) oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1. 
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9. Przedmiotowe środki dowodowe 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄ 

DZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM 

OFERT 

 
Zgodnie z art. 68 ustawy Pzp: Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac 

konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie 

integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany  

i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po 

upływie terminu na ich składanie. 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal 

 

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 

2. 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. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

(dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów) oraz informacji przekazywanych przy 

ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, które są dostępne pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. 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. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

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

i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji – np. składania pytań celem 

wyjaśniania treści SIWZ). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 

się numerem ogłoszenia (DUUE) lub ID postępowania. 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
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8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

sekretariat@zgklasin.pl , z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona przy użyciu miniPortalu.  

9. Formularz do komunikacji - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie 

dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sekretariat@zgklasin.pl 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 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 wykonawców oraz zgodny z 

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

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 

Uwaga! e-mail: sekretariat@zgklasin.pl  pojemność jednej wiadomości na skrzynce -  do 10 MB. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11. Forma i zasady składania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

(za wyjątkiem oferty i oświadczeń składanych wraz z ofertą): 

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

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie: 

➢ za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (DUUE lub ID 

postępowania) 

lub 

➢ za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem sekretariat@zgklasin.pl  

b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieści taką informację na własnej stronie 

internetowej/stronie prowadzonego postępowania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 11.b), przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

d) Zamawiający umieści na stronie internetowej http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-

biezace/przetargi treść zapytań i wyjaśnienia, bez ujawniania źródła ich zapytania. 

e) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w 

terminie, o którym mowa w pkt 11.b), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz 

obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

f) Przedłużenie terminu składania ofert, o których pkt 11.b), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

mailto:sekretariat@zgklasin.pl
mailto:sekretariat@zgklasin.pl
mailto:sekretariat@zgklasin.pl
mailto:sekretariat@zgklasin.pl
http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi
http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi
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g) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania/stronie internetowej Zamawiającego.    

h) Dokumenty lub oświadczenia, Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały 

sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną 

kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

przez Wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

za zgodność z oryginałem. 

i) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę jest równoznaczne z 

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

j) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (*.zip), kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia.  

k) Zamawiający informuje także, że przesyłana przez Wykonawcę informacja / wiadomość środkiem 

komunikacji elektronicznej (wskazana powyżej) w przypadku skrzynki e-mail lub poprzez ePUAP będzie 

generowała automatycznie odpowiedź zwrotną, potwierdzającą datę, godzinę otrzymanych informacji. 

l) Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr 

postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 

ł) Formaty plików muszą być zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247). 

Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: 

- .com 

- .exe 

- .bat 

- .msi. 

m) W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoba 

składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:  

http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi    

a) specyfikację warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w DUUE, 

b) informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w DUUE, 

c) informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp - niezwłocznie po otwarciu ofert, 

d) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie SWZ, 

http://www.zgklasin.pl/index.php/informacje-biezace/przetargi
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e) zmiany dotyczące SWZ, 

f) informacje zgodnie z art. 253 ustawy Pzp - po wyborze oferty. 

 

13. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji: 

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2022r. poz. 896),   

b) za pośrednictwem posłańca,  

c) osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty. 

 

14. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami w jest: 

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Przemysław Kernstein e-mail: 

przemyslaw.kernstein@zgklasin.pl  

- w sprawach związanych z procedurą zamówienia – Krzysztof Rybicki e-mail: krzysztof.rybicki@zgklasin.pl  

15. Zamawiający nie przewiduje: 

- wizji lokalnej, 

- zebrania wykonawców. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł 

2.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 

terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 

ustawy Pzp. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. 

4.  Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299, ze 

zm.). 

5.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. Nr rachunku: BS Brodnica 47 9484 1033 2325 0355 0058 0003 z dopiskiem „Sukcesywne 

dostawy miału węglowego”. 

6.  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

7.  Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

mailto:przemyslaw.kernstein@zgklasin.pl
mailto:krzysztof.rybicki@zgklasin.pl
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8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 

jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

9.  Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad 

komunikacji wskazanej w rozdziale VII SWZ, zwraca wadium wykonawcy: 

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego  

z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa 

w ustawie Pzp. 

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub 

poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium 

wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający 

może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 

gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, 

jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY 
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1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia w formie 

w elektronicznej, tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Oferta musi być sporządzona  

w języku polskim. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP. Przepisy 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia 

oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z 

dokładnością, co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie 

elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, dostępnej 

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

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 

(UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. 

5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM 

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych. 

6. Oferta wraz z załącznikami, w tym dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż 

pieniężna, składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

a) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 

opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę jest równoznaczne  

z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

b) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (*.zip), kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej (rekomendowane formaty 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt ze szczególnym wskazaniem na pdf.) i opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Oznacza to, że do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip 

8. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET 

Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna 

dla systemu Linux i MAC OS. 

9. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie z 

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

Zasady złożenia oferty i dokumentów określa instrukcja oprogramowania zawarta na stronie: 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal  

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i 

udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale XI pkt 2 niniejszej SWZ nie 

może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

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

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz  

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

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

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 

Pzp. 

14. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 

1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,  

w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty. 

15. Do oferty należy dołączyć: 

15.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

15.2. 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; 

15.3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIb pkt 1 SWZ. 

16.  Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799) które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

17. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

a) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone 

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Link do strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1  

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 

rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania  

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

b) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp:  

„Art. 222. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.” 

c) Zastrzeżenie informacji może dotyczyć nie tylko oferty, ale i innych dokumentów czy informacji 

składanych przez wykonawcę w postępowaniu. Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia należy wypełnić 

następujące warunki: 

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w całości lub części danego dokumentu powinny 

być złożone w oddzielnej części oferty (przykładowo w odrębnym pliku, dokumencie 

elektronicznym) i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego fragmencie. 

Przykładowo w nazwie pliku oznaczenie: TP lub tajemnica. W przypadku treści dokumentu czy 

informacji oznaczenie fragmentu oznaczonego tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać dokonane 

przykładowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktów czy rozdziałów, dokumentu w 

którym zawarte są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

- Wykonawca ma obowiązek równocześnie z dokonanym zastrzeżeniem wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wymagania w tym względzie normuje definicja 

tajemnicy przedsiębiorstwa: 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

„Art. 11. 

2.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.” 

d) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 

że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

e) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1637/1
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie  

z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 

Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 

bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto, z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, SWZ i 

worze umowy. 

4. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji 

dokonywane będą w złotych polskich. 

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

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 

931, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot 

zamówienia.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

7. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.11.2022r., do godz. 9:00.  

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

8. Otwarcie ofert: 

a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022r., o godzinie 9:10. 

b) Otwarcie ofert jest niejawne. 

c) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia, o ile 

nie podał tej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ. 

d) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

 

UWAGA 

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert 

określonego zapisami SWZ, tj. do dnia 14.02.2023r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 

niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które 

można odczytać i powielić, o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 

mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

Cena – 100% 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną obliczona wg poniższego wzoru: 

              Cena najtańszej oferty                              

C = --------------------------------- x 100pkt 

                Cena badanej oferty 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że zostały złożone 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. 

5. 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. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

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

Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o 

wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

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 punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.  Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

3.  Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa powyżej, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.   

4. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp,  

w terminie nie krótszym niż̇ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
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jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Projektowany wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  

o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

6. Integralną częścią podpisywanej umowy będzie złożona oferta i wskazane tam deklaracje i oświadczenia / 

informacje. 

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

8. Wykonawca, o którym mowa w ust. 7, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do 

SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

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

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie. 

 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

a) w pieniądzu, przelewem na konto, 47 9484 1033 2325 0355 0058 0003 - z dopiskiem: „Zabezpieczenie 

należytego wykonania zamówienia, znak sprawy: 2741/2022. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi ona 

mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie uprawnionego z 

gwarancji. Wykonawca przekaże do Zamawiającego projekt gwarancji do uzgodnień. Zamawiający uzgodni 

przekazany projekt w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie innej niż pieniężna, oryginały 

dokumentów muszą być zdeponowane u Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia.  

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych w art. 453 ust. 1, 

2 i 3 ustawy Pzp oraz zawartej umowie. 
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XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.  

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 

na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się̨ 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 sądu. Skargę̨ wnosi się̨ 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. 

 

Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13  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 z późniejszymi zmianami), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania 

postępowania czy realizacji umowy, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany   

i  nie  będą profilowane. 

3. Ponadto: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie  

Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin tel. 56 451 24 01, fax 56 466 47 78, mail: 

sekretariat@zgklasin.pl; 

▪ w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. – Bartoszem 

Błaszczykiem, mail: kontakt@piodo.org.pl 

mailto:sekretariat@zgklasin.pl
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▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Sukcesywne dostawy miału węglowego, 

Znak sprawy: 2741/2022; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co 

najmniej 4 lat od dnia otwarcia ofert, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą 

w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin; 

▪ 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 ;   

- 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.  

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku 

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

. 


