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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. 

Numer tel.: Dział Zamówień Publicznych 82 564 04 56 

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pwszchelm.edu.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings 

 

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

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o  udzielenie 

zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm/proceedings 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

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

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

publicznych (Dz. U. z  2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”] oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. 

procedurę odwróconą). 

3. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy   

wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa 

podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale X SWZ 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie 

dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej ocenia, w zakresie 

braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa w pkt. 4 do momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

mailto:zamowieniapubliczne@pwszchelm.edu.pl
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IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia  negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100LL  (bez akcyzy)  

w ilości 250.000 litrów na potrzeby OKL PWSZ w Chełmie. Część zamówienia (37.500 litrów) 

realizowana jest w ramach projektu „Program Rozwojowy PWSZ w Chełmie - na Rzecz Rozwoju 

Regionalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w  Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ. 

3. Zamówienie nie jest podzielone na części, że względu na fakt, że jest niepodzielne. Ze względów 

technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. 

4. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. 

7. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia posiadanych przez niego dokumentów. 

8. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. 

Nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie ustanawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują 

zatrudnienie osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

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

11. Zamawiający nie żąda złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu 

elektronicznego do oferty. 

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

13. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09131100-7 – Naftowe 

paliwa lotnicze. 

14. Zamówienie finansowane jest w 100% ze środków publicznych. 

 

VI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
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1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy składania przedmiotowych środków dowodowych. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonanie zamówienia jest planowane w okresie do 31 grudnia 2022 r. lub wcześniej do 

wyczerpania ilości litrów. 

 

VIII. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności;  

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie 

można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy; 

4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

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

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 1 i 2 (przesłanki obligatoryjne 

i fakultatywne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o  udzielenie zamówienia. 

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

ustawy Pzp lub w pkt.2 ust. 1, 2, 4 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 
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1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania 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. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5, są 

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

Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, 

o  których mowa w pkt 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

 

IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

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

1) którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: w zakresie „zdolności do 

występowania w obrocie gospodarczym” wykonawca prowadzący działalność gospodarczą 

lub zawodową zobowiązany jest wykazać, że jest wpisany do jednego z rejestrów 

zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeśli rejestry w danym kraju są prowadzone – w Polsce wpis do KRS albo CEiDG;  

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

wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku jeżeli 
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wykaże, iż posiada Koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 

Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z p. 

zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie dołączonej do ofert koncesji na 

wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi; 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym 

zakresie; 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym 

zakresie. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w  stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

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

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

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust.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 udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten 

nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 

w  postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 

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

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

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

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

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

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. Rozdział X SWZ podmiotu udostepniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 

w  postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę 

elektroniczną (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych 

podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 ust. 1 

ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XI SWZ. 

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia 

oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może 

ograniczyć się do wypełnienia sekcji α.  W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności. 

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których 

mowa w pkt. 6 pkt 1 i 3-6 Rozdział X SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
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podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się 

odpowiednio postanowienia pkt. 7 – 9 Rozdział X SWZ. 

 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi 

dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.  

1) Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ należy go pobrać, ze strony prowadzonego 

postępowania, zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis ESPD 

dostępny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl  

2) Uzupełniony ESPD należy podpisać podpisem kwalifikowanym.  

3) Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-

Zamowienia-instrukcja.pdf  dostępna jest Instrukcja Wypełniania Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (w języku polskim). 

4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie 

konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

(JEDZ) składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z  którego wynika, które części przedmiotu zamówienia (dostawy lub usługi) wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 

4. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach 

podmiotów udostępniających zasoby: 

http://espd.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, 

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W tym przypadku, Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby się powołuje. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z  ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie 

wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz 

w  jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.  

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

4) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

Dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 139 ust. 1 i 2 ustawy):  

5. Dokumenty i oświadczenia aktualne na dzień złożenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć 

na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni: 

1) aktualna koncesja na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi zgodnie z art. 32 Prawa 

energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z p. zm.), 

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: 

3.1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 

3.2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego. 
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3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej 

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

konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

4) informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed jej złożeniem; 

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 

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

lub opłat wraz z  zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z  odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłat tych należności; 

6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z  opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo 

innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

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

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

lub ewidencji; 
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8) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, o których mowa w: 

3.1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

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

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

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

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

3.4) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, 

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

płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

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

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 5 ust. 2 – 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. 5 

ust. 2; 

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt. 4 składa 

informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach 

rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

3) zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 6, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

o  których mowa w pkt. 6, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 7, składa 

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

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

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

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
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3.2) 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.  

7. Dokument, o którym mowa w pkt. 6 ust. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem. 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 ust. 2 i pkt 6 ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

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

dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 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. Zapisy 

dotyczące ważności dokumentów wskazane w pkt. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm  

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym 

a  Wykonawcami w zakresie: 

 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm
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 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków 

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień 

publicznych; 

 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

 przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl 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 za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

4. 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. 

5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 

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 2020r. poz. 2452), 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, 
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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) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

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. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

7. 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. 

8. 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  

Zalecenia 

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”. 

1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z  formatów: 

a) .zip  

b) .7Z 

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 

.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

4) 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. 

5) 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.  

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

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

7) 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.  

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 

formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

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

11) 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. 

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

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

15) 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. 



 
K-ZP.251.59.2022 

16 
 

 

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: p. Magdalena Nowicka, 

p.  Krzysztof Łopuszyński, tel. 82 564 04 56, e-mail: zamowieniapubliczne@pwszchelm.edu.pl 

 

XIII. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  16.08.2022 r. 

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

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

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

Wykonawcę pisemnego 1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

oferta. [Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie 

daty] 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ; 

2) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;  

oraz 

3) ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2070) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie 

osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

4) gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do SWZ, w części dotyczącej podmiotów trzecich; 

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

mailto:zamowieniapubliczne@pwszchelm.edu.pl
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2. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone 

dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, 

lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna 

ostateczna cena za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, załącznikami składającymi się na SWZ. 

5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi 

wydanymi na podstawie ustawy oraz wymogami SWZ. 

6. Oferta powinna zostać przygotowana na / lub w formie formularzy, które stanowią Załączniki do SWZ. 

7. Załączniki powinny być wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych 

w  SWZ.  

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  

9. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notarialnie potwierdzonej 

kopii, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii należy 

załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. 

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 (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), 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. 

10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić 
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w odrębnej pliku z opisem „Zastrzeżona część oferty” i zaszyfrować wraz z pozostałymi dokumentami 

składającymi się na ofertę. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego 

podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.  

12. W przypadku zastrzeżenia części oferty Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.). 

13. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

14. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania Wykonawców. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

16. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

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

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

należy załączyć do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość udzielenia 

pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej. 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 (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), 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. 

1) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego 

pełnomocnika.  

2) Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu stosuje się 

odpowiednio do każdego Wykonawcy. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub pełnomocnika.  
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4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani są 

do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

5) Umowa, o której mowa w pkt. 4) musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą 

spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do 

wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na 

rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymagana wniesienia wadium. 

 

 

XVI. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwszchelm w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 19.05.2022 r., do godz. 12.00. 

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. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w pliku .pdf, jpg, lub jednym 

z  programów z pakietu MS OFFICE bądź zgodnym z nim pakiecie oprogramowania biurowego 

i  podpisana podpisem kwalifikowanym. 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 formie elektronicznej 

i  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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

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

 

XVII. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 19.05.2022 r. 

2. Jeżeli 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. 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. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców 

lub osób trzecich, ani transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do 

przekazu wideo on-line. 

 

XVIII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie wzoru formularza cenowego (Załącznik nr 3 do SWZ). 

2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 

i  pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 

i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

4. Podaną cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.  

6. Oferowana cena jest ceną ostateczną i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy. 

7. Wszystkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą się odbywały w polskich złotych. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z  uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 

w  treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

9. W sytuacji rozbieżności w cenie podanej liczbowo i słownie za prawidłową Zamawiający uzna cenę 

podaną słownie. 

10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub 

stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to Zamawiający wyłącznie 

dla celów porównania ofert, doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami podatkowymi. 

 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium 
najniższej ceny (100%). 

2. Oferty zostaną ocenione wg wzoru:  

C = (Cmin : Cof) x 100% x 100 pkt.  

gdzie:  

C - wartość punktowa ceny  

Cmin  - najniższy koszt brutto wśród złożonych ofert  

Cof  - koszt brutto oferty ocenianej 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

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

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 
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złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

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

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

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

wezwie Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

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

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

oceniona, chyba że zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postepowania. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

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

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

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

o  którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną 

ofertę.̨ 

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

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

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

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 

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

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

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

regulującą współpracę tych Wykonawców. 
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania 

i  oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić 

postępowanie. 

 

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej 

wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o  udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający 

był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego; 

3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do 

jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do 

jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 
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7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

4. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

w  postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 

się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać 

się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminach: 

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób; 

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia 

o  zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia; 

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 ppkt 1) i 2) wnosi się w terminie 

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 

o  udzieleniu zamówienia; 

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował 

w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX 

ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora 

 

XXIII. Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników, 

podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich 

pracowników jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 

Chełm. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z  Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl , tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor 

Ochrony Danych ul.  Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji 

oraz rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 

1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa 

o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO), 

mailto:iod@pwszchelm.edu.pl
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2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b 

RODO), 

3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych 

z realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; 

współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na 

realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

5. Zamawiający przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: 

1) dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta nie została wybrana 

- dane podane przez wykonawcę w ofercie, załącznikach do oferty oraz innych 

dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2) dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta została wybrana 

i z którym zawarto umowę – dane podane przez wykonawcę w ofercie i załącznikach do 

oferty oraz dane podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umowy, 

3) dane osobowe pracowników wykonawców, których oferta nie została wybrana oraz 

podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników – dane 

podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

4) dane osobowe pracowników wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz 

podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników – dane 

podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dane podane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej realizacji, w szczególności 

imiona i nazwiska pracowników, ich adresy e-mail i telefony służbowe oraz informacje 

wymagane do weryfikacji spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia. 

6. Zamawiający przetwarza dane osobowe: 

1) podane przez wykonawców w ofertach i załącznikach do oferty oraz innych dokumentach 

składanych w trakcie postępowania – przez okres 5 albo 15 lat (w przypadku zamówień 

współfinansowanych ze środków UE), począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy; 

2) obejmujące nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach - na ogólnodostępnej stronie 

internetowej zamawiającego przez okres 15 lat od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak 

niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji; 
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3) podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umów – przez okres realizacji umowy, 

a  następnie przez okres wskazany w przepisach o rachunkowości, o archiwizacji oraz 

przepisach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;  dane osobowe 

wskazane w pkt 23.5 wykorzystywane do potrzeb analiz związanych z realizowanymi 

zamówieniami publicznymi przetwarzane są w wewnętrznych zasobach zamawiającego 

przez okres 15 lat, a następnie podlegają przeglądowi w celu ustalenia, czy nie są już 

potrzebne do realizacji ww. celu. 

7. Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz 

wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz 

dostępu do informacji publicznej. Wszystkie dane osobowe opisane w pkt 23.5 będę udostępnianie 

podmiotom przetwarzającym, które świadczą na rzecz administratora usługi z zakresu IT. 

8. W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą 

zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule 

umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania 

Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – 

kontakt iod@pwszchelm.edu.pl  

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu 

do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach 

określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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. 

Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO); 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 

dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do 

mailto:iod@pwszchelm.edu.pl
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należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania 

lub odrzuceniem jego oferty. 

11. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w  zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy 

z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 

XXIV. Wykaz Załączników do SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Projekt umowy. 

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 

4. Załącznik nr 4 – Formularz oferty – wzór. 

5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji  

7. Załącznik nr 7 – JEDZ. 

 


