
 

 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
na zadanie  

Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym 

ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu 

grantowego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i 

placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. 

Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie 

ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. 

Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy. 

 

Zamawiający: Gmina Brzeźnica,  
ul. Krakowska 109,  

34-114 Brzeźnica,  

tel. 33 8792 029,  

fax. 33 8792092 

e-mail: gmina@brzeznica.pl  

strona internetowa: www.brzeznica.pl, https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica 

 adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /0g1w8g2bvj/SkrytkaESP  

 

Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ZP.271.250.2021 
 

 Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego               

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.) – dalej p.z.p. na Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym 

ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy 

nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi 

Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 

Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które 

zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy.  

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu miniPortalu,  który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej.       

                                                                                          Zatwierdzam dnia 1.10.2021 r. 

 

   /Wójt Gminy Brzeźnica/ 

                  Bogusław Antos 

 

Gmina Brzeźnica 
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica 
woj. małopolskie, pow. wadowicki 
tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92 
gmina@brzeznica.pl, www.brzeźnica.pl 

http://www.brzeznica.plh/
https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica
mailto:gmina@brzeznica.pl
mailto:gmina@brzeznica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „SWZ”, należy przez 

to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia. 

2.  Do  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  – 
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1129 ze  zm.)  zwanej  dalej  ustawą  Pzp  oraz  akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie w sprawie zamówień publicznych. 

3.  Do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 

2019 r. poz. 1480 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy 

Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669). 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Gmina Brzeźnica, 

 ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, 

 tel. 33 8792 029, 

 fax. 33 8792092. 

 e-mail: gmina@brzeznica.pl 

 strona internetowa: www.brzeznica.pl, https://bip.malopolska.pl/ugbrzeznica 

Przedmiotowe  postępowanie  prowadzone  jest  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej.  Wszelka 

korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod 
adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu,  dostępnego  pod  adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@brzeznica.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji,  na  podstawie  art.  275  pkt  1 

 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość negocjacji treści oferty w celu ich ulepszenia, o których mowa 

 w art. 275 pkt 2 i 3 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej,  o  której  mowa  w  art.  227-238 

 ustawy Pzp. 

 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia:  Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym 

 ubezpieczenie  sprzętu  komputerowego)  oraz  oprogramowania,  zgodnie  z  załącznikiem  nr  4  do 

 Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska 

 tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 

 10  Osi  Priorytetowej  Wiedza  i  Kompetencje  Działanie  10.1.  Rozwój  Kształcenia  Ogólnego 

 Poddziałanie  10.1.6  Cyfryzacja  szkół  prowadzących  kształcenie  ogólne  Regionalnego  programu 

 Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020  (Grant  2)  zawartej  w  dniu  25 

 czerwca  2021  r.,  które  zostaną  przekazane  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Kochanowskiego  w 

 Brzeźnicy. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, 

 na  własny  koszt  do  siedziby  wskazanej  przez  Zamawiającego,  bądź  przekazać  w  sposób 

http://www.brzeznica.plh/


uniemożliwiający osobom trzecim przejęcie nośników oprogramowania, licencji, kodów aktywacyjnych 

czy innych danych stanowiących przedmiot zamówienia. 

 

4. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:  

 

Część I: 

30213100-6 – Komputery przenośne 

32322000-6 – Urządzenia multimedialne 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 

 

Część II: 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 

 

Część III: 

48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 

 

Część IV: 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 

32413100-2 – Routery sieciowe 

 

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta na zaoferowany sprzęt i/lub 

oprogramowanie, nie mniejszą jednak niż 24 miesiące. 

  

6. Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą wykonawca złożył następujące przedmiotowe środki 

dowodowe, na podstawie których Zamawiający sprawdzi, zgodność oferowanych dostaw z 

wymaganiami postawionym w szczegółowym opisie zamówienia: 

1) Specyfikacja techniczna dla każdego oferowanego modelu sprzętu. 

2) Karta katalogowa oprogramowania/ opis funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia z części III 

Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe. 

Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą. 

 

7. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7                     

i 8 ustawy Pzp.  
10. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie                 

w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia 

kryteriów oceny równoważności.  
11. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw (o ile są znani 

Wykonawcy) lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca 

powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
13. Wymagania dotyczące zgłaszania i zawierania umów z podwykonawcami określa wzór umowy 

załączony do niniejszej SWZ. 

 

  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: –  Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w 



terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

 

VI.  INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

I. Informacje ogólne  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Kutermak,                       

tel. 33/ 879 20 29 wew. 35, Elżbieta Całus tel. 33/879 20 29 wew. 51, email: 

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl.  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

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

formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 

komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania                         

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

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

przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający w ogłoszeniu przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie 

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

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

II. Złożenie oferty.  

1. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana                                

z postępowaniem. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

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

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca,                   

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

6.   Oferty,  oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,                  

mailto:zamowienia.publiczne@gminabrzeznica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@gminabrzeznica.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/


w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 

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

podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty,               

o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

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

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz.346, 568, 

695, 1517 i 2320). 

7.   Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne                 

i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów 

elektronicznych zostały określone 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. 2020 r., poz. 2452). 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

       Z WYKONAWCĄ: 

 

Zamawiający nie przewiduje komunikacji z wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie stawia warunków. 

 

IX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY: 

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

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, zamawiający wykluczy wykonawcę:  

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

X. PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE: 

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz 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 (Dz. U. poz. 2415), wykonawca musi złożyć następujące 

dokumenty: 

1.  Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć: 

1. Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ) wraz z 

przedmiotowymi środkami dowodowymi, na podstawie których Zamawiający sprawdzi, zgodność 

oferowanych dostaw z wymaganiami postawionym w szczegółowym opisie zamówienia: 

1) Specyfikacja techniczna dla każdego oferowanego modelu sprzętu. 

2) Karta katalogowa oprogramowania/ opis funkcjonalności dla przedmiotu zamówienia z części III . 

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców,  

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                    

w postępowaniu składa ich pełnomocnik, 

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



5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6. Zobowiązanie, jeżeli dotyczy. 

7. W przypadku, polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. 
Uwagi: 
8. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                   

w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 
9. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty 
10. 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. 
11. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
11.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
11.3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 
11.4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
11.5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 
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) 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. 
12. 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 
 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: 

1) dokumentów wymienionych w pkt. 2 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 winnej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

 



Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je 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. 

 

Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający nie będzie  wzywał do złożenia podmiotowych środków 

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

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu,                       

o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

1. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka 

Kutermak i Pani  Elżbieta Całus zamowienia.publiczne@brzeznica.pl  
 

2. Zamawiający udziela informacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00                             

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 
 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia nie wpłynął w terminie, 

zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.  
 

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

 wyjaśnienie treści SWZ. 
 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

Termin związania ofertą upływa dnia 9.11.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  
  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami poprzez wypełnienie i podpisanie formularza 

ofertowego (zalecaną treść formularza stanowi załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami określonymi w niniejszej SWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu innego wykonawcy 

(ów).  

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku 

polskim (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

4. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: 

składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność 

z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. 

5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 

osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.   
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6. W przypadku, gdy zostało ono wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument papierowy, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenie zgodności cyfrowego 

odwzorowania pełnomocnictwa w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,              

w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

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

lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 

„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,              

w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 

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

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

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

mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 

każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94ust. 2 ustawy – odpowiednio 

wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

10. Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 

formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 

zakres jego uprawnień wobec zamawiającego. 

11. W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku/oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).   

12. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

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

Pzp. 

 

XIV.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT ORAZ KOMUNIKACJA:  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami                  

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

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania, numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl   
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3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 1 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów            

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 

poz. 2415). 
Ofertę  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia 11.10.2021r., do godz. 

10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

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

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. 
 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r., o godzinie 11:00 

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

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

odszyfrowania. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni 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 

 

2. Instrukcja złożenia i wycofania oferty:  

Dedykowana instrukcja składania ofert znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

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

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy                

z dnia 9 maja 2014 r. o  informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 r., poz. 178). 

2. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym. Ustalone 

wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w opisie 

przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji. Równocześnie Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Na formularzu oferty należy podać kwotę brutto wykonania całego zamówienia tj. zawierającą wszystkie 

koszty jej wykonania. Na kwotę brutto składa się wartość netto + stawka należnego podatku VAT 

wyrażona % i kwotowo. Ceny uwidocznione w ofercie powinny być podane cyfrowo w złotych polskich, 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć. 
Wykonawca, w ofercie, zobowiązany jest do: 
-  poinformowania zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego,  
- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  będą  prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego,  
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- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku. 
7. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez wykonawcę słownie i liczbą 

zamawiający przyjmie jako prawidłową wartość oferty określoną słownie. 

  

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT:  

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:  

Lp. Nazwa kryterium  Waga w % Sposób oceny 

1. Cena  60% Wg wzoru 

2. Okres gwarancji 20% Wg wzoru 

3. Termin wykonania zamówienia 20% Wg wzoru 

 

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium 

 

a) Kryterium: Cena 

- oferta z najniższą ceną - 60 pkt. 

 cena oferty najtańszej 

- następna badana oferta = ------------------------------------ x 100 x 60 % 

cena oferty badanej 

 
 

b) Kryterium: Okres gwarancji 

Okres gwarancji Liczba punktów 

24 m-ce 0 

30 m-cy 10 

36 m-cy 20 

 

c) Kryterium: Termin wykonania zamówienia 

Minimalny oczekiwany termin dostawy sprzętu nie może być dłuższy niż 30 dni. Za skrócenie tego 

okresu Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 

Termin wykonania zamówienia Liczba punktów 

30 dni 0 

21 dni 10 

14 dni 20 

 

2. Sumując punkty uzyskane w kryterium cena, kryterium okres gwarancji, kryterium termin wykonania 

zamówienia, otrzymujemy punkty uzyskane przez daną ofertę. 
3. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną. 
6. Zamawiający odrzuci oferty, wykluczy z postępowania Wykonawców lub unieważni postępowanie na 

zasadach przewidzianych dla tych czynności w Prawie zamówień publicznych. 
 



Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według 

powyższych wzorów.  

 

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz udostępni wymagane ustawą Pzp informacje na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie                  

i miejscu zawarcia umowy. W przypadku niestawienia się wykonawcy w wyznaczonym terminie do 

podpisania umowy  uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy. 

 

3. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa,              

(o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Ponadto, przed zawarciem umowy zamawiający będzie żądał kopii umowy 

regulującej współpracę wykonawców. 

 

XIX.  PROJEKT POSTANOWIEŃ UMOWY:   

1. Umowa  zostanie zawarta na zasadach określonych w projekcie postanowień umowy stanowiącym 

załącznik nr 4 do SWZ. 

2.  Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp tj:  

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub  

dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które 

mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one 

łącznie następujące warunki:  

a) określają rodzaj i zakres zmian,  

b) określają warunki wprowadzenia zmian,  

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;  

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:  

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,  

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia  

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego  

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i 

zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego,  



c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w 

przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;  

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,  

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego  

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy.  

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości 

pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na 

roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

3. W przypadkach:  

1)wskazania zamawiającemu innego podwykonawcy  

2) rezygnacji z podwykonawstwa  

3)wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo wykazania w ofercie samodzielnego 

wykonania zamówienia.  

Zmiany w treści umowy o których mowa powyżej wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że 

zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY: 

 

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 

podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

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

upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, alby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.  

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja  została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny 

sposób.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wnosi się               

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 



 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest: Wójt 

Gminy Brzeźnica z siedzibą; Urząd Gminy Brzeźnica,34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, tel. 33 8792 

029, e-mail: gmina@brzeznica.pl, www.brzeznica.pl 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Brzeźnica, e-mail: iod@brzeznica.pl 

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

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego  

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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;   

 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;  

d) 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. 

 

 

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część: 

mailto:iod@brzeznica.pl


Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik nr 4 –  Projekt postanowień umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  




