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I.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, PODSTAWOWE INFORMACJE  

1. Nazwa:  Gmina Pysznica  
 Adres:  37– 403 Pysznica ul. Wolności 322, woj.  podkarpackie, kraj: Polska  
 NIP:  865-23-97-341  

REGON: 830409117    
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl  
Adres poczty elektronicznej: ug@pysznica.pl  
Adres skrzynki ePUAP URZĘDU GMINY PYSZNICA:  /y53uupl33e/skrytka  
Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410112  
Numer faksu:             +48   158410017    

2. Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie 
regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracownicy administracyjni Urzędu świadczą pracę:  
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach od  
9:00-17:00.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone 
jest znakiem: RI.II.271.3.2021.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   
13.12.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00312740/01 

II.    TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym  
bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) [zwanej dalej także „ustawą Pzp”].   

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa  
w art. 3 ustawy Pzp.   

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości i nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa  
w art. 92 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający  
nie dopuszcza możliwości i nie wymaga dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.   

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.  

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

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie  
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.   

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą prowadzone w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

13. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  
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14. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  
na podstawie art. 255 ustawy Pzp.  

 

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:  

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w  Pysznicy. 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
64110000– usługi pocztowe 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych 
(przesyłki listowe i paczki pocztowe) oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od 01.01.2022 r. do 
31.12.2023r. Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe 
o wadze do 2000 g (FORMAT S,M,L): 

a) zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, 
b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii, 
c) polecone ekonomiczne - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną 

i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,  
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, 

przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem, 

e) polecone za potwierdzeniem odbioru – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i 
doręczona za pokwitowaniem odbioru,  

f) polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za 
potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,  

g) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek 
zawartości lub uszkodzenie Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości 
przesyłki podanej przez Zamawiającego, 

h) zwrot przesyłki pocztowej rejestrowanej bez potwierdzenia odbioru,  
i) zwrot przesyłki pocztowej rejestrowanej z potwierdzeniem odbioru. 

   
  FORMAT S – do 500 g to przesyłka  listowa o wymiarach: 
   1) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

 2) maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 230 
mm, szerokości 160 mm. 

 
  FORMAT M – do 1000 g to przesyłka  listowa o wymiarach: 
  1) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
  2) maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 

mm, szerokość 230 mm. 
 
 FORMAT L – do 2000 g to przesyłka 
 1) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
 2) maksimum – suma długości , szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych 

wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 
 
 Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 
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2.  Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe 
o wadze do 10.000g (gabaryty A i B) 

a) ekonomiczne – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,  
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii, 
c) paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością – przesyłki rejestrowane nie będące 

przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością, 
d) za zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne  

i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem 
odbioru. 
 

  Gabaryt A – ta paczka pocztowa o wymiarach:  
  1) minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 
  2) maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokości 500 

mm, wysokości 300 mm. 
 
  Gabaryt B – to paczka pocztowa o wymiarach: 
  1) minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 

mm lub wysokość 300 mm, 
  2) maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 

długość nie może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może 
przekroczyć 1500 mm. 

 
3. Przez przesyłki pocztowe w obrocie zagranicznym rozumie się przesyłki wysyłane do państw Europy 

oraz spoza Europy (Strefa A,B,C,D).  
4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego odbioru przesyłek, przygotowanych do wyekspediowania, 

a następnie nadania tych przesyłek w wyznaczonej placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywał 
się będzie w każdy dzień roboczy (5 dni w tygodniu) od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 
13:30 a 14:00. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 
przekazania przez Zamawiającego. W przypadku przesyłek priorytetowych przekazanych przez 
Zamawiającego do w/w godziny, ich nadanie następować będzie w tym samym dniu. Zamawiający 
dopuszcza możliwość przesunięcia nadania przesyłek na następny dzień roboczy w przypadku 
uzasadnionych zastrzeżeń do przekazanych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego 
adresu, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków 
opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego dostarczania przesyłek pocztowych i ewentualnych 
zwrotów na biuro podawcze zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolności 322 
w Pysznicy w dni robocze od poniedziałku do piątku do godz. 11.00. 

6. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadanie przesyłek pocztowych w stanie umożliwiającym 
Wykonawcy doręczenie ich bez ubytku i uszkodzenia zgodnie z miejscem przeznaczenia. 

7. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego odpowiednio zabezpieczona. 
Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do jej zawartości oraz 
powinno uniemożliwić uszkodzenie przesyłki w czasie jej przemieszczania. 

8. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie odbioru przesyłki 
potwierdzone przez jej adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 

9. Ze względu na specyfikę przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, Zamawiający wymaga 
przestrzegania przez Wykonawcę n/w wymogów ustawowych w odniesieniu do przesyłek 
zawierających dokumenty urzędowe, w zakresie:  
a) skutków nadania pisma (moc doręczenia) – m.in. art. 57 §5 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało 
nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego), art. 165 § 2 – Kodeks 
postępowania cywilnego (oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w 
placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie 
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członkowskim Unii Europejskiej jest równoczesne z wniesieniem go do sądu), art. 12 § 6 pkt. 2 
– Ordynacja podatkowa (termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo 
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.)  

b) skutków potwierdzenia przyjęcia przesyłki oraz przekazu pocztowego (moc dokumentu 
urzędowego) – art. 17 ustawy – Prawo pocztowe/potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej 
lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę operatora wyznaczonego. 

10. Za moment odbioru przesyłki uważa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę przesyłki do 
przemieszczania i doręczania, a w przypadku przesyłek rejestrowanych, chwilę wydania 
Zamawiającemu dowodu przyjęcia przesyłki przez Wykonawcę. Przyjęcie przesyłek do obrotu 
pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w 
książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek 
nierejestrowanych. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki 
listowej lub paczki nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu 
przesyłek dla przesyłek rejestrowanych) określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, czy 
ze zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz nadruku, (pieczątki), zawierającego pełną nazwę i adres 
Zamawiającego oraz znak opłaty pocztowej. Znak opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana przez 
Zamawiającego według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę. Z oznaczenia potwierdzającego 
wniesienie opłaty musi jednoznacznie wynikać nazwa Wykonawcy, z którym zamawiający zawrze 
umowę w wyniku niniejszego ogłoszenia. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania oraz sporządzania zestawień dla 
przesyłek, nadawania ich w stanie uporządkowanym przez co należy rozumieć: 

 a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do zestawienia przesyłek 
sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla 
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego 
potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 

 b)  dla przesyłek zwykłych nierejestrowanych – przygotowanie zestawienia ilościowego przesyłek, 
sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla 
Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego 
potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 

13. Zamawiający korzysta z elektronicznej formy książki nadawczej. Zamawiający będzie używał 
wzorów druków zwrotnego potwierdzenia odbioru adekwatnych do wybranego rodzaju 
postępowania zaproponowanych przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub siedzibie prowadzonej firmy, 
która jest jednocześnie miejscem pracy. Pisma mogą być również doręczone w lokalu organu 
administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W razie niemożności 
doręczenia pisma we wskazany wyżej sposób, a także gdy zachodzi konieczna potrzeba 
korespondencji, Wykonawca doręcza pisma w każdym miejscu, gdzie adresata zastanie. W 
przypadku nieobecności adresata pismo doręcza za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, 
sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli te osoby podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu 
pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej 
skrzynce pocztowej, lub gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania. Wykonawca doręcza pisma 
osobom fizycznym w trybie przewidzianym dla danego rodzaju postępowania, zgodnie ze stosowną 
Ustawą. 

15. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie 
(pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki, ze wskazaniem gdzie i kiedy można odebrać list 
lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od 
dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest 
„awizowana” dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu 
wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 

16. W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego będącego 
załącznikiem nr 1 postępowania o udzielenia zamówienia zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek 
jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości przesyłek w skali 24 miesięcy. Wskazane w 
tabeli ilości i rodzaje są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru 
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najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania min. 60% podanych ilości 
przesyłek ogółem.  

17. Nie wyszczególnione w formularzu cenowym, rodzaje przesyłek oraz ich zwroty będą rozliczane  
w oparciu o regulamin świadczenia usług pocztowych wybranego Wykonawcy oraz zgodnie  
z obowiązującym cennikiem Wykonawcy.  

18.     W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego  
          wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowania lub  
          karę umowną, zgodnie z przepisami Rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo  
          pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) i postanowieniami umowy  
 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:   

Od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

  
VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY  

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 
ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

1.  Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://pysznica.bip.gmina.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne oraz na platformie miniPortal: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

  
VII. INFORMACJE O SRODKACH 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal.  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym 
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia 
i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy 
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.   
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8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub znakiem referencyjnym nadanym sprawie przez 
Zamawiającego.  

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zapytania 
można składać za pomocą środków wymienionych w ust. 1 oraz za pomocą poczty elektronicznej  
na adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na numer postepowania 
RI.II.271.3.2021.  

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.   

11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców  
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże, bez ujawniania źródła zapytania, 
Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.   

15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2452).  

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

  

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
1) pod względem merytorycznym – Teresa Herdzik, tel. (15) 841 00 04, 

e-mail: ug@pysznica.pl  

2) pod względem formalno-prawnym – Łukasz Mizera, tel. (15) 841 01 12, 
e-mail: inwestycje@pysznica.pl 

 
IX.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:   

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:   
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  

a) zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów 
pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku spółek 
cywilnych należy dołączyć odpis z CEiDG dot. każdego wspólnika wraz z kserokopią umowy 
spółki cywilnej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego umocowane). 

 
X.    PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 
ust. 1 Pzp. tj.:  
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie   
     przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012  
    r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom     
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1.1;  

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;  
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
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lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali  
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, 
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp tj.:  
2.1. 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, chyba 
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo 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;  

2.2. 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;  

2.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów;  

2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  
4. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania  

o udzielenie zamówienia.  

  
XI. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE 

WYKONAWCY SWÓJ POTENCJAŁ 

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:  
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale IX SWZ,  
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie określonej w rozdziale X SWZ,  
3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.   

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez 
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.   
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4. Podwykonawstwo   
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań.   
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   
3) Wykonawca jest zobowiązany wskazać ofercie, części zamówienia których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.   
4) Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia.   

5) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie  
     przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa wzór umowy.   
 

XII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB 
PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY   

  Nie dotyczy  
  

XIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ   

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

2. Wykonawca dołącza do oferty:   

2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie wskazanym w rozdziałach IX oraz X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód 
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, 
wskazane w rozdziale XIV SWZ – załącznik nr 2 do SWZ.  

Oświadczenie składają odrębnie:   
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;   

2) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.   

  
2.2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega  

na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) 
– załącznik nr 3 do SWZ.  
Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega,  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:   
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;   
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;   
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3) 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.   

  
3. Do oferty Wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):   

3.1. Pełnomocnictwo   
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 
oferty i podpisania umowy.   
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.   
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie:   
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,   
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych 

z nazwy z określeniem adresu siedziby,   
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.   

Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny  
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 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 r. poz. 2415).   

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.  

XIV. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE   

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,  
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych 
środków dowodowych:   

1.1. 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 2019 r. poz. 369), 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 – 
załącznik nr 11 do SWZ.  

1.2. 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, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji.  
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2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt. 4  składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .  

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje  
się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .  

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,  
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność.  

6. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona weryfikacji  
w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego.   

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 
podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.   

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę  
lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia.   

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa,  
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.   

10. Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być 
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych  
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. 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 r. poz. 2415).   

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  



13  
  

______________________________________________________________________________________________________________  
Specyfikacja Warunków Zamówienia  RI.II.271.3.2021  

  
  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 21 stycznia 2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.   

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 
nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt, .xml i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest 
dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

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

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder  
.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji  
do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz  
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane  
w Formularzu Ofertowym.  

9. Do oferty należy dołączyć:  
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;  
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;  
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9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia  
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy  
z Wykonawców; 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

12. 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.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe 
środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie.  

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania.  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
XVIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został  
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2021r.  
do godz. 10:00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 
sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 
Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

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

XIX. TERMIN OTWARCIA OFERT  

1. Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2021 r. o godzinie 10:30  
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2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.  

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania informacje o:  
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie  
po usunięciu awarii.  

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

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 Cena - waga kryterium 100%; 

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:  
Cena - koszt obsługi: 
                            najniższa cena ofertowa brutto 
Liczba punktów =  -------------------------------------------------------------  x 100  
    cena oferty badanej brutto  

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium ceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia 
ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z 
dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 93, poz. 623 ze zm.) 

5. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert 
niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   
          dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,  
          niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została  poprawiona. 
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w jej treści.   

11. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest 
zgodna z wymaganiami SWZ, posiada wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie 
warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę 
punktów przyznanych w oparciu  o ustalone kryteria (na podstawie sumy punktów ustalonych  
dla poszczególnych kryteriów).  

12. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.   
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13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.   
14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.   
 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO   

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie 
udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.   

2. Wykonawca przed zawarciem umowy:   
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,   

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców, w którejm.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony 
do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy 
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
  

XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy. 
 

XXIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO     

1. Umowę przygotowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie niżej 
wymienionych postanowień umowy: 

1) Rozliczenia finansowe między stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą 
z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek z zastrzeżeniem, iż obliczenia 
dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy opłaty „z dołu” za 
usługi objęte przedmiotem zamówienia ustala się na miesiąc kalendarzowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania min. 60% ilości przesyłek ogółem, wykazanych 
w formularzu cenowym, będącym załącznikiem do SWZ. Podstawą obliczenia należności będzie 
suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone. 

3) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, przelewem 
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktury VAT będą wystawiane na: Gmina Pysznica  
Adres: 37– 403 Pysznica ul. Wolności 322, NIP: 865-23-97-341, REGON: 830409117. 

4) Zamawiający może odstąpić od umowy: 
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
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podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5) Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie na zasadach 
określonych w ustawie – Kodeks cywilny, w szczególności jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług wynikających z Umowy, pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego w terminie 5 dni od doręczenia wezwania – w tym przypadku 
wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, 
b) Wykonawca przerwał realizację wykonania usług i przerwa trwa dłużej niż 3 dni robocze – 
w tym przypadku okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, 
c) Wykonawca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wykonywania 
działalności pocztowej i został skreślony z rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z ustawą – 
Prawo pocztowe – w tym przypadku wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy liczony od 
momentu wykreślenia z rejestru operatorów pocztowych.  

6) Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego. 

7) Usługi pocztowe objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą z uwzględnieniem 
regulaminu świadczenia usług Wykonawcy, z tym, że postanowienia tego regulaminu sprzeczne 
lub nie dające się pogodzić z istotnymi postanowieniami umowy nie będą miały zastosowania. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz dopuszcza możliwość zmiany 
zawartej Umowy, w zakresie: 

1) Cen jednostkowych przesyłek i usług w wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 

2) Cen usług nie będących usługami powszechnymi, związanymi ze zmianami: 
a) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) – wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą 
ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu luz wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany , przy zachowaniu 
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienia na 
rzecz Zamawiającego, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania przez Wykonawcę, 

d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 
poz. 2215 z 2019 r. poz. 1074 i 1572) – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

e) Ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub obniżenia 
względem ceny lub kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych określonych przez GUS, dotyczący cen wpływających na 
realizacje przedmiotu usługi. 

3. Kwota wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji Umowy może być zmieniana o wartość zmian, 
o których mowa w ust.2 pkt.1. Ceny jednostkowe zaoferowane w ofercie mogą ulec zmianie  w 
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wyniku zmiany cenników zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zmianie cen z miesięcznym 
wyprzedzeniem i szczegółowo wskazać zmiany cen w stosunku do cen jednostkowych usług 
wyspecyfikowanych w formularzu oferty. 

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy może być zmieniona o wartość 
zmian,  o których mowa w ust.2 pkt. 2) a) – d) o ile zmiany te będą miały wpływ na realizację 
zamówienia i w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia 
od dnia ich wejścia w życie Strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z udokumentowanym 
wnioskiem o wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy należy rozumieć jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. 
Waloryzacja będzie należała od wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian ustawodawstwa na 
koszt wykonywania zamówienia. 

5. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy może być zmieniana o wartość zmian, 
o których mowa w ust. 2 pkt 2 e) z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie 
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o zmianę 
wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Strony 
dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen przekroczy 5% w stosunku do wielkości 
wskaźnika liczonego od dnia upływu terminu składania ofert. Wzrost liczony jest wyłącznie w 
stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie postanowień 
zawartych w niniejszym punkcie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 
lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: przedmiotem umowy są usługi i okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia max o 10 %. 

6.   Waloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać od daty podpisania Aneksu do umowy. 
7. Całkowita łączna odpowiedzialność Strony z tytułu kar umownych w związku z umową jest 

ograniczona do wartości 20% całkowitego wynagrodzenia zaoferowanego przez Wykonawcę w 
formularzu oferty. 

8. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.  
9. Wykonawca oświadczy, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
10. Wykonawca oświadczy, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w pkt 5. 
11. Wykonawca zobowiążę się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o każdej 

zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 6 w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem 
wstrzymania płatności przez Zamawiającego. 

12. Opracowanie projektu Umowy leży po stronie Wykonawcy i winno nastąpić niezwłocznie po 
wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego. Projekt Umowy opracowany przez 
Wykonawcę podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wytyczne do jej opracowania znajdują się w 
niniejszym ogłoszeniu..   

13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych 
przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych  
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy.   

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z realizacją wymogów 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 
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rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1. Zamawiający informuje, że administratorem  danych osobowych jest:  
Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322 37-403 Pysznica   

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail:  iod@pysznica.pl  
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji 
tego zamówienia;   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku  
Prawo zamówień publicznych;   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności:  
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa  
w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania  
w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.  

7. 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.  

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

9. Posiada Pani/Pan:  
−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
10. Nie przysługuje Pani/Panu:  

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

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

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ  
  1. Załącznik nr 1  Formularz cenowy  
  2. Załącznik nr 2  
                                        

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

  3. Załącznik nr 3  
                         

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Formularz ofertowy 

 
Z up. WÓJTA  

(-)  
Witold Pietroniec  
Zastępca Wójta  

(podpisano kwalifikowanym  podpisem elektronicznym)  
 


