
1 
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

 

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych  

na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2022 roku” 
 

 

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za 

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem internetowym: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek 
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Rozdział 1. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Gołymin-Ośrodek 

ul. Szosa Ciechanowska 8 

06 – 420 Gołymin-Ośrodek 

NIP 5661886687 

Numer tel. (23) 671 60 93 

Adres strony internetowej: www.golymin-osrodek.pl 

Adres poczty elektronicznej: ug@golymin-osrodek.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego:  

w godz. od 8.00 do 16.00  poniedziałek, środa, czwartek 

w godz. od 8.00 do 17.00 wtorek  

w godz. od 8.00 do 15.00 piątek 

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (platforma zakupowa):   

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek 

Rozdział 2.  

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                       

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 

(platforma zakupowa): 

 https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek 

Uwaga! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy 

PZP wpłynie 30 minut przed końcem godzin pracy, odpowiedź zostanie udzielona dnia 

następnego (roboczego). 

Rozdział 3.  

Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn zm. ) zwanej dalej także  „ustawa 

Pzp”. 

Rozdział 4.  

Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

mailto:ug@golymin-osrodek.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek
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Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Rozdział 5. 
  
1.Wspólny  Słownik Zamówień  CPV: 

Główny przedmiot: 

45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2022 roku” 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Część 1 – Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0\31,5 mm. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drogowego,  
łamanego do remontu dróg gminnych (dojazdowych do pól) na terenie Gminy Gołymin-
Ośrodek. Przewidywana ilość kruszywa łamanego  wynosi 2000 ton. Kruszywo bez domieszek 
materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny. 
Każda dostawa kruszywa (ilość kruszywa oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane 
szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia zamówionej partii tłucznia w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie 
maksymalnie do 7 dni roboczych od telefonicznego lub e-mailowego złożenia zamówienia. 
Uwaga! Termin ten jest elementem kryterium oceny ofert. Każda partia dostarczonego 
kruszywa musi odbywać się przy obecności sołtysa lub radnego danej miejscowości, po 
wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy 
każdorazowym dostarczeniu kruszywa jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód 
WZ. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością 
szacunkowa i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub 
zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-10 % szacowanej ilości ton. 
Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy robót będą wynikały z aktualnych potrzeb 
Zamawiającego.  

2)  Część 2 – Część 2 - Dostawa żwiru drogowego z rozplantowaniem                                            
i wyrównaniem nawierzchni na terenie gminy Gołymin-Ośrodek. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa żwiru drogowego                                             
z zawartością 35% kamienia do remontu dróg gminnych (dojazdowych do pól) na terenie 
Gminy Gołymin-Ośrodek. Przewidywana ilość żwiru drogowego wynosi 2000 ton. 

Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie, transport do wskazanego miejsca na 
terenie gminy Gołymin-Ośrodek oraz rozładunek we wskazanym miejscu przez 
Zamawiającego. Materiał nie powinien zawierać elementów metalowych, szkła oraz innych 
elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych w 
ponadnormatywnych ilościach. Niedopuszczalna jest obecność eternitu i innych elementów 
niebezpiecznych dla środowiska. Dostawa zamówienia będzie prowadzona zgodnie ze 
zleceniami zamawiającego wg bieżących potrzeb, na wskazane drogi gminy. W przypadku 
stwierdzenia niewłaściwych parametrów żwiru drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie 
usunąć nawieziony materiał drogowy na własny koszt i pokryć koszty badań. Koszt załadunku 



4 
 

 

i transportu musi być wliczony w cenę dostaw. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu 
zamówienia odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście dostarczonych materiałów 
drogowych Zamawiającemu. Każda partia dostarczonego żwiru drogowego musi odbywać się 
przy obecności sołtysa lub radnego danej miejscowości, po wcześniejszym zawiadomieniu 
Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa 
jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ. Zamawiający zastrzega, iż podana 
ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkowa i w zależności od potrzeb 
Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała 
w granicach do +/-10 % szacowanej ilości ton. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie 
umowy robót będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

3) Część 3 – Profilowanie i równanie równiarką nawierzchni żwirowych                                     

i gruntowych dróg gminnych. 

Wykonanie robót polegających na profilowaniu i równaniu równiarką dróg gminnych                                  

o nawierzchni gruntowej i żwirowej, wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi                      

z nadaniem jej prawidłowych spadków z jednoczesną likwidacją ubytków gruntowych, 

zagłębień i kolein. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy 

właściwej wilgotności podłoża gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni 

wyrównanej drogi. Nawierzchnia drogi powinna być tak zagęszczona aby pojazdy poruszające 

się po niej nie pozostawiały większych śladów. 

Zamawiający przewiduje łącznie około 200 roboczo–godzin.  

              4)          Część 4 - Świadczenie usług koparko-ładowarką. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko – ładowarką o mocy minimalnej 

90KM. Prace polegały będą na naprawie dróg gruntowych na terenie Gminy, wykonywaniu 

prac ziemnych i melioracyjnych itp.. 

Zamawiający przewiduje łącznie około 300 roboczo–godzin.  

 

3. Zamawiający zastrzega, iż dane dotyczące ilości prac są wielkościami szacunkowymi, 

przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, 

że ilość wskazanych prac określonych może ulec zmianie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie odrębnych zgłoszeń 
przekazywanych telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zakres, sposób i termin wykonania 
robót w ramach danego zgłoszenia będą uzgadnianie z Zamawiającym. 
Rozdział 6.  

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Rozdział 7.  

Liczba części zamówienia na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba 

części na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria  

lub zasady mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 
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jednemu wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części 

Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub wybraną przez siebie część zamówienia. 

Rozdział 8. 

Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia 

ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, 

jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Rozdział 9.  

Zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

 Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
 

Rozdział 10. 

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po 

odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia  

dostępnych na miejscu u zamawiającego 

Rozdział 11.  

Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 

Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i 

podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców, o ile są one już znane. Powierzenie 

wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. Powyższe dotyczy także podmiotu na zdolnościach, 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób 

zobowiązany jest do zrealizowania robót, których wskazane zdolności dotyczą.  
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Rozdział 12.  

Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy 

Pzp. 

Rozdział 13.  

Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane: do 292 dni od dnia zawarcia 

umowy  

Zamówienie jest zamówieniem powtarzającym się i podlega wznowieniu. 

Rozdział 14.  

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na naprawie dróg gruntowych 

publicznych lub wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1376 ze zm.) zarządzanych przez Wójta, burmistrza lub 

prezydent miasta, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto w odniesieniu do 

pojedynczego sezonu (roku) prowadzenia robót lub pojedynczego zamówienia. 

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  
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3.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,                                 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

Rozdział 15. 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich 

złożenia 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

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

o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                                             

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału                                               

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,                     

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego  zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia , wezwie 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 złożenia.  

6. Podmiotowe  środki dowodowe: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie,  przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
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wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, 

Wykaz robót należy złożyć dla każdego zadania odrębnie. 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia  

pracowników fizycznych wykonujących czynności związane bezpośrednio z naprawą dróg 

gruntowych publicznych lub wewnętrznych w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie                        

z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.5 Pzp o braku przynależności do tej 

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

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

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie 

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

potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu niezależnie  od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

– załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze 

wspólników odrębnie, 

4)  odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 

7. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                                   

w postępowaniu, powołuje się na podmiot , o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy,  musi 

wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa                          

w rozdziale 17 niniejszej SWZ.  

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6 ppkt 4 - składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury, natomiast oświadczenia/ dokumenty  wymienione w pkt 6 ppkt 1- 3 składa  takie  

same  jak  Wykonawca polski. 

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

dokumentów,  o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
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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. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

1) 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;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

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

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                     

i aktualność.  

12. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  

Rozdział 16.  

Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
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mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. UWAGA: 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.  

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 15 

pkt  1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału                                    

w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie                             

z katalogiem podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale 15 SWZ.  

8. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe które służą 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby o których 

mowa w Rozdziale 15 pkt 6,  ppkt 4.  

Rozdział 17.  

Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 pzp  

2) w art. 109 ust. 1 pkt   4), 5), 7)  

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.  
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Rozdział 18.  

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 oraz  

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,                                       

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się 

w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności                                    

w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa                             

w Rozdziale 15 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub         

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                         

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek, Zamawiający dopuszcza awaryjnie 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@golymin-osrodek.pl  

4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

5. 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.  

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Iwona Szajkowska  

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania.  

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek                                 

o  wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania odpowiednio ofert.  

10. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.                    

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

w ust. 9, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  

11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 10, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

12. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek. Informacje dotyczące 

odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 

Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której 

zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie 

przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej 

 https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek  do konkretnego wykonawcy.  

13. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                                 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

14. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1320), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na, 

platformazakupowa.pl, tj.:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 

Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0.,  

4) włączona obsługa JavaScript,  

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8,  

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek
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7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar.  

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                                

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 

zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty                             

w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                           

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Rozdział 19.  

Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 

określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69  

Nie dotyczy 

Rozdział 20.  

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.03.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                   

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż  30 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Rozdział 21.  

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest 

złożyć wraz z ofertą 
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1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3) Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym  zgodnym co do treści ze wzorem zawartym                 

w załączniku nr 1 do SWZ;  

4) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a) Oświadczenia Wykonawcy zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do 

SWZ;  

b) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy  

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zgodne co do treści ze wzorem zawartym                                 

w załączniku nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy 

2) Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.  

3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego.  

4)Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

5)Postanowień ppkt 4 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert 

lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

2. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy.  

3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.  

4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.  

5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania:  
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a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;  

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:  

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;  

- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty 

podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną; 

 c)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 

Oświadczenie jw. Przedkłada się w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 

zgodnie z treścią formularza ofertowego. 

d) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania tych Wykonawców.  

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający 

ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, 

zawierającą, co najmniej:  

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,  

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,  

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi  

2.Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego 

w SWZ: 

1) W przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz 

przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać 

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu1 (opcja rekomendowana 

przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku                        

2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 

podsumowania).  

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się                     

o udzielenie zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
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następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być:  

1) Sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,  

2) Złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl,  

3) Podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

4) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - z dnia 23 lipca 2014 r.”.  

5) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.  

6)Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje 

się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.  

9) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

10) Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych    

w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski.  

11)  Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne                                

z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez pod Wykonawcę.  

12) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

13) 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”.  

14) Zalecenia:  

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc . docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf  

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                   

z formatów:  

− .zip  

− .7Z  

c) Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar 

.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie.  

d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych                        

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 

się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym.  

g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym                      

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 
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 Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 

pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem 

adresu email.  

j) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  

k) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się                                  

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 

zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 

terminem składania ofert/wniosków.  

l) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  

m) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

n) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  

o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

Rozdział 22.  

Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przez Platformę  pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek w myśl Ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia  10.02.2022 r. o godz. 9:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio                   

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.  

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

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

Rozdział 23.  

Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi 10.02.2022 r. o godz. 9:10  

2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

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

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert jest niejawne.  

6. 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.  

7. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl                     

w sekcji ,,Komunikaty” .  

8. Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 

pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Rozdział 24.  

Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formularzu oferty (załącznik nr 1 do 

SWZ)  ceny całkowitej netto, stawki i kwoty podatku VAT, ceny całkowitej brutto wykonania 

całego zadania. Cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego. 

2. Określone w ten sposób wynagrodzenie obejmować winno wszelkie koszty i składniki 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ oraz we 

wzorze umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego  u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT pozostaje w gestii Wykonawcy, który 

zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 685) 

5. Informację w zakresie określonymi w ust. 3, składa Wykonawca. Brak złożenia ww. 

informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego                                                   

u zamawiającego. 

Rozdział 25. 

Informacje dotyczące walut obcych,  w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach 

obcych. 

Rozdział 26.  

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  
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Kryterium  Znaczenie Liczba możliwych do uzyskania punktów 

Cena  (C) 60%                              60 

Czas reakcji ( T ) 40%                              40 

 

Kryteria oceny ofert jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej: 

A. Cena – waga kryterium 60%,  

B. Czas reakcji – waga kryterium 40%.  

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę 

punktów w kryteriach oceny ofert.   

Punkty przyznane za kryterium: Cena (z podatkiem VAT) za realizacje całego zamówienia będą 

liczone według następującego wzoru: C = (Cmin : Cx) x 60.  Gdzie: C – ilość punktów 

przyznanych ofercie, Cmin – cena minimalna ofert ocenianych, Cx – cena oferty badanej.  

Punkty przyznane za kryterium: „Czas reakcji” 

Zamawiający w kryterium „Czas reakcji” przyzna wykonawcy odpowiednią ilość punktów 

(maksymalnie 40 p) zgodnie z punktacją znajdującą się poniżej, przy czym 1 pkt to 1%. 

7 dni – 0 pkt, 

6 dni – 10 pkt, 

5 dni – 20 pkt 

4 dni – 30 pkt, 

3 dni – 40 pkt, 

Uwaga: „Czas reakcji” musi być podany w Formularzu oferty w dniach ( minimum 3 dni – 

maksymalnie 7 dni) 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów: 

 Cena + Czas reakcji 

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który nie będzie podlegał 

wykluczeniu, spełni warunki udziału w postępowaniu a złożona przez niego oferta uzyska 

największą  łączną liczbę punktów. 

2.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3.  W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie                             

z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10) i 11) ustawy Pzp. 

4. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający 

będzie postępował zgodnie z art. 224 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiadać będzie wszystkim 



22 
 

 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Zgodnie z art. 248 Ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę 

w kryterium o najwyższej wadze. 

a) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

b) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt b), Zamawiający 

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

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

Rozdział 27. 

Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Warunki umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w prowadzonym postępowaniu. 

3. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający 

może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów jeżeli w postępowaniu                                            

o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

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

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

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

o zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
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Rozdział 28.  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                                

w przypadkach i na warunkach określonych w § 8 projektu umowy oraz w zakresie 

uregulowanym w art.455 ustawy Pzp. 

Rozdział 29.  

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 30.  

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,                          

o których mowa w art. 95 ustawy Pzp  

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę  i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów   

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Kodeks pracy - Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)  

pracowników fizycznych wykonujących czynności związane bezpośrednio z naprawą dróg 

gruntowych publicznych lub wewnętrznych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1 czynności.  

3. W związku z wymogiem określonym w punkcie 1 Wykonawca składa w ofercie oświadczenie  

dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności. 

4. Zapisy dot. sposobu weryfikacji przez Zamawiającego wypełnienia w/w obowiązku tj. 

sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt.1 niniejszej SWZ, a także 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, Zamawiający zawarł we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

Rozdział 31.  

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96. ust. 2 pkt. 2 ustawy 

Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania 

Nie dotyczy 
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Rozdział 32.  

Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie 

wymagania 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o  udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp 

Rozdział 33.  

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

Rozdział 34.  

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wykluczeniem art. 261 

ustawy Pzp. 

Rozdział 35.  

Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie  z art. 60 i art. 121 Pzp 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań. 

Rozdział 36.  

Maksymalna liczba wykonawców,  z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział 37.  

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli 

zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Rozdział 38.  

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

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

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.  
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Rozdział 39.  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu                              

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie umowy. 

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

w formie elektronicznej  albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

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

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

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Rozdział 40.  

Informacja RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., 

str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołymin-Ośrodek REGON 

1303780090, NIP 5661886687 siedzibą Gminy jest Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, adres                                

ul. Szosa Ciechanowska 8, 06 – 420 Gołymin-Ośrodek tel. (23) 671 60 93. 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@golymin-osrodek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym                w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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6) 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. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

( 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 ); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( 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 ); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne                         

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,                     

00-193 Warszawa. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Gołymin – 

Ośrodek oraz Open Nexus Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3,                        

61 -144 Poznań zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda                                        

w Poznaniu, Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
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KRS: 0000335959 REGON: 301196705  NIP: 7792363577, kapitał zakładowy 67.050 PLN, 

reprezentowaną przez Grzegorza Klimarczyka – Prezesa Zarządu lub Zygmunta Kopacza – 

Wiceprezesa Zarządu, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Gołymin-Ośrodek 

prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  działającą pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek  

 

Wykaz załączników: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie Wykonawcy 

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

4. Wykaz wykonanych robót 

5. Wykaz osób 

6. Oświadczenie Wykonawcy (grupa kapitałowa) 

7. Projekt umowy. 

 

 


