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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Informacja o Zamawiającym 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

Gmina Rytwiany 
ul. Staszowska 15 
28-236 Rytwiany 
tel. (15) 864-79-30 
 adres poczty elektronicznej: rytwiany@rytwiany.com.pl 
 strona internetowa Zamawiającego: http://www.rytwiany.com.pl 
 strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 strona internetowa, na kto rej udostępniane będą zmiany i wyjas nienia tres ci SWZ oraz inne 

dokumenty zamo wienia bezpos rednio związane z postępowaniem o udzielenie zamo wienia: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Dokumenty zamo wienia dostępne są ro wniez  na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://www.rytwiany.com.pl 

 adres skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP:  /pk43lj2a8s/skrytka 
 identyfikator postępowania na miniPortalu:   3eeb21f6-4d25-4737-a2c2-0fe3587a36b6 
działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz niz ej wymienionych jednostek (podstawa 
prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej ,,ustawą” lub „ustawą PZP”): 
1. Zespo ł Placo wek Os wiatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk  

w Sichowie Duz ym, Sicho w Duz y 88, 28-236 Rytwiany 
2. Zespo ł Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach, ul. Szkolna 9/1, 28-236 Rytwiany 

 
1.2. Tryb udzielenia zamówienia. Informacje ogólne. 

1.2.1. Postępowanie o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, uregulowanego w Dziale III Rozdziale 4 
Oddziale 1 ustawy oraz akto w wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.2.2. Wartos c  zamo wienia jest mniejsza od progo w unijnych okres lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 2 ustawy w odniesieniu do dostaw. 

1.2.3. Do czynnos ci podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawco w stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), 
jez eli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

1.2.4. Postępowanie oznaczone jest znakiem OR.271.2.2022.EM. Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływac  się na wyz ej podane oznaczenie. 

1.2.5. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczego lnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz słuz ących ochronie bezpieczen stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub 
podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, kto re w okresie tego 
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamo wienia publicznego lub biorą udział  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego podlegają karze pienięz nej. Karę 
pienięz ną, o kto rej mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamo wien  Publicznych, 
w drodze decyzji, w wysokos ci do 20 000 000 zł. 

1.2.6. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o kto rej mowa w pkt. 1.2.5, przez 
ubieganie się o udzielenie zamo wienia publicznego rozumie się złoz enie oferty. 

 
1.3. Oferty częściowe, wariantowe, oferty w postaci katalogów elektronicznych, umowa ramowa, 

zamówienia zastrzeżone 
1.3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych. 

1.3.1.1. Kaz dy Wykonawca ma prawo złoz yc  tylko jedną ofertę. 
1.3.1.2. Za ro wnoznaczne ze złoz eniem więcej niz  jednej oferty przez tego samego 

Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w kto rej ten sam podmiot występuje w dwo ch 
lub więcej ofertach składanych wspo lnie lub jest samodzielnym Wykonawcą,  
a jednoczes nie jest uczestnikiem wspo lnej oferty. 

1.3.1.3. Oferta musi obejmowac  całos c  przedmiotu zamo wienia wskazanego w pkt 2 SWZ. 
1.3.2. Zamo wienie nie zostało podzielone na częs ci z następujących powodo w: Podział zamo wienia 

na częs ci groziłby nadmiernymi trudnos ciami technicznymi i organizacyjnymi oraz potrzebą 
skoordynowania działan  ro z nych wykonawco w realizujących poszczego lne częs ci 
zamo wienia i mogłoby powaz nie zagrozic  włas ciwemu wykonaniu zamo wienia. Ponadto 

mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
http://www.rytwiany.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.rytwiany.com.pl/
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podział zamo wienia na częs ci mo głby nadmiernie podwyz szyc  koszty wykonania całego 
zamo wienia, z powodu znacznego zwiększenia cen energii elektrycznej oraz doliczenia  
w kaz dej częs ci zamo wienia koszto w bezpos rednich i pos rednich Wykonawco w realizujących 
poszczego lne częs ci zamo wienia. Ewentualny podział przedmiotu zamo wienia na częs ci, nie 
zmieni kręgu potencjalnych Wykonawco w, w szczego lnos ci nie spowoduje dopuszczenia 
innych Wykonawco w aniz eli ci, kto rzy byliby w stanie nalez ycie wykonac  zamo wienie bez 
podziału na częs ci. 

1.3.3. Zamawiający nie dopuszcza moz liwos ci składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 
ust. 1 ustawy PZP. 

1.3.4. Zamawiający nie przewiduje złoz enia oferty w postaci katalogo w elektronicznych. 
1.3.5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
1.3.6. Zamawiający nie zastrzega moz liwos ci ubiegania się o udzielenie zamo wienia wyłącznie 

przez Wykonawco w, o kto rych mowa w art. 94 ustawy. 
 
1.4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
1.4.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pos rednictwem Formularza do złoz enia, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego 
ro wniez  na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

1.4.2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie 
os wiadczen , wniosko w, zawiadomien  oraz dokumento w innych niz  okres lone w pkt. 1.4.1. 
SWZ, odbywa się przy uz yciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: 
rytwiany@rytwiany.com.pl – limit wynosi 50 MB. 

1.4.3. Wykonawca musi posiadac  konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy: złoz enia, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

1.4.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania pliko w przekazywanych przy 
uz yciu ePUAP oraz miniPortalu: 
1.4.4.1. specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
1.4.4.2. format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie 

HTML z kodowaniem UTF-8, 
1.4.4.3. oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas 

serwera i dane zapisywane są z dokładnos cią co do setnej częs ci sekundy, 
1.4.4.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego 

mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do 
Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego 
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Pos wiadczenia Odbioru czyli Urzędowe 
Pos wiadczenie Przedłoz enia (UPP), kto re jest powiązane z wysyłanym dokumentem. 
W UPP w sekcji „Dane pos wiadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 

1.4.5. Maksymalny rozmiar pliko w przesyłanych za pos rednictwem dostępnych na ePUAP 
dedykowanych formularzy do: złoz enia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB. 

1.4.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
1.4.7. Dokumenty i os wiadczenia elektroniczne, inne niz  okres lone w pkt 1.4.1 SWZ, składane są 

przez Wykonawcę e-mailem na adres Zamawiającego rytwiany@rytwiany.com.pl.  
W tytule wiadomos ci Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania OR.271.2. 2022.EM  
Sposo b sporządzenia dokumento w i os wiadczen  elektronicznych musi byc  zgodny  
z wymaganiami okres lonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministro w z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagan  
technicznych dla dokumento w elektronicznych oraz s rodko w komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 
2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych s rodko w dowodowych oraz innych dokumento w lub os wiadczen , 
jakich moz e z ądac  zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

1.4.8. Za datę przekazania dokumento w, o kto rych mowa w pkt 1.4.7 SWZ, przyjmuje się datę ich 
wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego rytwiany@rytwiany.com.pl. 

1.4.9. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu 
pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres rytwiany@rytwiany.com.pl. 

1.4.10. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, kto re nie są istotne,  
w szczego lnos ci, gdy nie dotyczą ogłoszenia o zamo wieniu lub dokumento w zamo wienia, 
ofert, o ile jej tres c  jest udokumentowana. 

1.4.11. Oferty składa się pod rygorem niewaz nos ci w formie elektronicznej lub w postaci 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
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elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
1.4.12. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SWZ. 
1.4.13. Zamawiający udzieli wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie po z niej niz  na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jez eli 
wniosek o wyjas nienie tres ci SWZ wpłynie po upływie terminu, o kto rym mowa powyz ej, 
Zamawiający moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez rozpoznania. 
Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjas nienie tres ci SWZ. 

1.4.14. Tres c  pytan  (bez ujawniania z ro dła zapytania) wraz z wyjas nieniami, Zamawiający 
opublikuje do wiadomos ci publicznej na stronie internetowej, na kto rej udostępniane będą 
zmiany i wyjas nienia tres ci SWZ oraz inne dokumenty zamo wienia bezpos rednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamo wienia, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz 
http://www.rytwiany.com.pl. 

1.4.15. W przypadku rozbiez nos ci pomiędzy tres cią SWZ a tres cią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą nalez y przyjąc  tres c  pisma zawierającego po z niejsze os wiadczenie 
Zamawiającego. 

1.4.16. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawco w w celu wyjas nienia 
wątpliwos ci dotyczących tres ci SWZ. 

1.4.17. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 
1.5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Ewa Maciejska  
tel. (15) 864-79-30 
e-,mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 
godziny pracy: poniedziałek  8.00 - 16.00, wtorek - piątek  7.30 - 15.30 
 

1.6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 
Zamawiający nie przewiduje moz liwos ci udzielenia zamo wien , o kto rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 
ustawy. 
 

1.7. Podwykonawstwo 
1.7.1. Wykonawca moz e powierzyc  wykonanie częs ci zamo wienia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 
1.7.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za działanie lub zaniechania oso b, kto rym 

powierzył lub za pomocą kto rych wykonuje prace objęte przedmiotem zamo wienia. 
1.7.3. Wykonawca wskazuje w ofercie częs ci zamo wienia, kto rych wykonanie zamierza powierzyc  

podwykonawcom, a takz e nazwy ewentualnych podwykonawco w, jez eli są juz  znani. 
1.7.4. Zamawiający z ąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamo wienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawco w zaangaz owanych w dostawy, 
jez eli są juz  znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 
do informacji, o kto rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo wienia, a takz e 
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawco w, kto rym w po z niejszym 
okresie zamierza powierzyc  realizację dostaw. 

 
1.8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

1.8.1. Wykonawcy mogą wspo lnie ubiegac  się o udzielenie zamo wienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamo wienia publicznego. 

 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

2.1. Przedmiot zamówienia 
2.1.1. Przedmiot zamo wienia jest okres lony we Wspo lnym Słowniku Zamo wien  (CPV) kodem: 

- 09120000-6  – paliwa gazowe 
- 09123000-7 – gaz ziemny 
- 65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.rytwiany.com.pl/
mailto:rytwiany@rytwiany.com.pl
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2.1.2. Przedmiotem zamo wienia jest s wiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego 
(grupy E), polegającej na sprzedaz y paliwa gazowego i zapewnieniu s wiadczenia usługi jej 
dystrybucji do punkto w poboru paliwa gazowego Zamawiającego na zasadach okres lonych  
w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1385), zw. dalej „ustawa Prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych, o okres lonych standardach jakos ciowych. Standardy jakos ciowe paliwa 
gazowego opisane są w ustawie Prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Energii  
z dnia z dnia 24 wrzes nia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1814) zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczego łowych warunko w funkcjonowania systemu gazowego. Standardy 
jakos ciowe okres lone zostały w szczego lnos ci w Rozdziale 8 Rozporządzenia: „Parametry 
jakos ciowe paliw gazowych, standardy jakos ciowe obsługi odbiorco w oraz sposo b 
załatwiania reklamacji”. 

2.1.3. Szacunkowa, łączna ilos c  paliwa gazowego przewidziana do dostarczenia w okresie 
obowiązywania Umowy, wynosi 1152,420 MWh. 

2.1.4. Zamawiający z ąda wskazania przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SWZ - częs ci zamo wienia, kto rych wykonanie zamierza powierzyc  
podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawco w, jez eli są juz  znani. 

2.1.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę/ 
poszczego lnych Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 
publicznego kluczowych zadan . 

2.1.6. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
s rodko w ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie zakazuje się wykonywania zamo wienia publicznego z udziałem podwykonawco w, 
dostawco w lub podmioto w, na kto rych zdolnos ci polega się w rozumieniu dyrektywy 
2014/24/UE, o kto rych mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na 
nich ponad 10 % wartos ci zamo wienia. 

2.1.7. Zamawiający informuje, z e: 
2.1.7.1. nie przewiduje opcji, 
2.1.7.2. nie przewiduje wznowienia zamo wienia, 
2.1.7.3. nie z ąda przedmiotowych s rodko w dowodowych 

2.1.8. Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia oraz wymagania i zasady realizacji zamo wienia 
okres lone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do 
SWZ wraz z wykazem punktów poboru paliwa gazowego stanowiących Załącznik nr 2 do 
SWZ. 
 

2.2. Termin wykonania zamówienia 
2.2.1. Zamawiający wymaga realizacji zamo wienia przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01 stycznia 

2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. 
2.2.2. Szczego łowe terminy wykonania przedmiotu zamo wienia okres lone są w Projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. 
 

 
 

3. WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 
3.1. Wysokość wadium 

3.1.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnies c  wadium w wysokos ci 3.000,00 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych). 

 
3.2. Forma wadium 

3.2.1. Wadium moz e byc  wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
3.2.1.1. pieniądzu, 
3.2.1.2. gwarancjach bankowych, 
3.2.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
3.2.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczos ci (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z po z n. zm.). 
 

3.3. Termin i sposób wniesienia wadium 
3.3.1. Wadium nalez y wnies c  przed upływem terminu składania ofert okres lonego w pkt 6.2.1. 
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SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 
przypadko w, o kto rych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP. 

3.3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu nalez y wpłacic  przelewem na następujący rachunek 
bankowy Zamawiającego – Gminy Rytwiany, nr konta 89 9431 0005 2004 0401 9006 
0002 w Banku Spółdzielczym w Staszowie Oddział Rytwiany. Zaleca się dołączenie do 
oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii. 

3.3.3. Zaleca się, aby na przelewie umies cic  informację:  
„Wadium – paliwo gazowe, znak postępowania: OR.271.2. 2022.EM 

3.3.4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znalez c  się na rachunku bankowym Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 

3.3.5. Jez eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o kto rych mowa w pkt 
3.2.1.2, 3.2.1.3 i 3.2.1.4 SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub 
poręczenia, w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy PZP. 

3.3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub 
poręczenia powinno wynikac  jednoznacznie gwarantowanie wypłaty nalez nos ci w sposo b 
nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze z ądanie Zamawiającego zawierające 
os wiadczenie z e zachodzą okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, stanowiące 
podstawę do z ądania wypłaty nalez nos ci. Wadium takie powinno obejmowac  cały okres 
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. W dokumencie gwarancji/poręczenia 
gwarant/poręczyciel nie moz e uzalez niac  dokonania zapłaty od spełnienia przez 
beneficjenta (Gminę Rytwiany) dodatkowych warunko w (np. z ądanie przesłania wezwania 
zapłaty za pos rednictwem banku prowadzącego rachunek Gminy Rytwiany, albo z ądania 
potwierdzenia przez notariusza, z e podpisy złoz one na z ądaniu zapłaty nalez ą do oso b 
umocowanych do występowania w imieniu Gminy Rytwiany, albo z ądanie złoz enia wezwania 
np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłoz enia dodatkowych 
dokumento w (opro cz dokumentu potwierdzającego umocowanie oso b do występowania  
w imieniu Gminy Rytwiany z z ądaniem zapłaty). 

3.3.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez 
wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia publicznego, z dokumentu 
wadialnego powinno wynikac  jednoznacznie, z e zobowiązanie gwaranta obejmuje 
wszystkich wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie oraz obejmuje wszystkie 
wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o kto rych mowa w art. 98 ust. 6 
ustawy, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich wykonawco w wspo lnie 
ubiegających się o udzielenie zamo wienia. 

3.3.8. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposo b nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium 
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoz enie wniosku o zwrot wadium  
w przypadku, o kto rym mowa w pkt 3.4.2.3 SWZ, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

3.3.9. Przedłuz enie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłuz eniem okresu waz nos ci wadium albo, jez eli nie jest to moz liwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuz ony okres związania ofertą. 
 

3.4. Zwrot wadium 
3.4.1. Zamawiający zwro ci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie nie po z niej jednak niz  

w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okolicznos ci: 
3.4.1.1. upływu terminu związania ofertą, 
3.4.1.2. zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego, 
3.4.1.3. uniewaz nienia postępowania o udzielenie zamo wienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynnos c  uniewaz nienia albo nie upłynął 
termin do jego wniesienia. 

3.4.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie po z niej jednak niz  w terminie 7 dni od dnia złoz enia wniosku 
zwraca wadium Wykonawcy: 
3.4.2.1. kto ry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
3.4.2.2. kto rego oferta została odrzucona, 
3.4.2.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, kto rego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 
3.4.2.4. po uniewaz nieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynnos c  uniewaz nienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
3.4.3. Złoz enie wniosku o zwrot wadium, o kto rym mowa w 3.4.2 SWZ, powoduje rozwiązanie 

stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze 
s rodko w ochrony prawnej, o kto rych mowa w dziale IX ustawy. 

3.4.4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  
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z umowy rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

3.4.5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niz  w pieniądzu poprzez złoz enie 
gwarantowi lub poręczycielowi os wiadczenia o zwolnieniu wadium. 
 

3.5. Zatrzymanie wadium 
3.5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego  

w formie gwarancji lub poręczenia, o kto rych mowa w pkt 3.2.1.2, 3.2.1.3 i 3.2.1.4 SWZ, 
występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z z ądaniem zapłaty wadium, jez eli: 
3.5.1.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kto rym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy,  

z przyczyn lez ących po jego stronie, nie złoz ył podmiotowych s rodko w dowodowych 
potwierdzających okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 57 ustawy, os wiadczenia,  
o kto rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumento w lub os wiadczen  lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o kto rej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
co spowodowało brak moz liwos ci wybrania oferty złoz onej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej, 

3.5.1.2. Wykonawca, kto rego oferta została wybrana odmo wił podpisania umowy w sprawie 
zamo wienia publicznego na warunkach okres lonych w ofercie. 

3.5.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamo wienia publicznego stało się niemoz liwe  
z przyczyn lez ących po stronie wykonawcy, kto rego oferta została wybrana. 

 
 

4. INFROMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, 

OFERTA I JEJ WYMOGI FORMALNE ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

4.1. Warunki udziału w postępowaniu 
4.1.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
4.1.1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.  
4.1.1.1.1. posiada uprawnienia do prowadzenia działalnos ci gospodarczej  

w zakresie obrotu paliwami gazowymi , tj. posiada koncesję w zakresie 
obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne 

4.1.1.1.2. posiada uprawnienia do prowadzenia działalnos ci gospodarczej  
w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, tj. posiada koncesję  
w zakresie dystrybucji paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo 
energetycznej - w przypadku Wykonawco w będących włas cicielami sieci 
dystrybucyjnej 
lub 
posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) na s wiadczenie usług dystrybucji paliw 
gazowych na obszarze, na kto rym znajduje się miejsce dostarczenia 
energii elektrycznej - w przypadku Wykonawco w nie będących 
włas cicielami sieci dystrybucyjnej 
UWAGA: 
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
posiada uprawnienia w pkt 4.1.1.1.1. oraz 4.1.1.1.2. do prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, 
do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia 
wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ). 

4.1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.  
4.1.1.2.1. posiada s rodki finansowe lub zdolnos c  kredytową na kwotę nie mniejszą 

niz  200.000 zł (dwies cie tysięcy złotych), 
4.1.1.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę 
gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niz  200.000,00 zł 
(dwies cie tysięcy złotych). 
UWAGA: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.1. muszą spełniać 
łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.2. musi spełniać 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 
oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia 
wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ). 

 
4.1.2. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunku, o kto rym mowa w pkt 4.1.1.2. 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamo wienia, lub jego częs ci, 
polegac  na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmioto w udostępniających zasoby, 
niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunko w prawnych. Wykonawca 
nie moz e, po upływie terminu składania ofert, powoływac  się na sytuację podmioto w 
udostępniających zasoby, jez eli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnos ciach lub sytuacji podmioto w udostępniających zasoby. 

4.1.3. Wykonawca, kto ry polega na sytuacji podmioto w udostępniających zasoby, składa, wraz  
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji danego zamo wienia (sporządzone zgodnie z 
Załącznikiem nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy s rodek dowodowy potwierdzający, z e 
Wykonawca realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmioto w. 

4.1.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy s rodek dowodowy 
potwierdzający, z e Wykonawca realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmioto w, ma potwierdzac , z e stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobo w oraz okres lac ,  
w szczego lnos ci: 
4.1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobo w podmiotu udostępniającego zasoby, 
4.1.4.2. sposo b i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobo w 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamo wienia, 
4.1.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnos ciach kto rego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunko w udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos wiadczenia, zrealizuje 
zakres prac. 

4.1.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w pkt 4.1.1.2. SWZ, a takz e bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kto re zostały przewidziane 
względem Wykonawcy (okres lone w pkt 4.2. SWZ). 

4.1.6. Jez eli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunko w udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający z ąda, aby Wykonawca w terminie 
okres lonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
albo wykazał, z e samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
4.2. Podstawy wykluczenia 

4.2.1. O udzielenie zamo wienia mogą się ubiegac  Wykonawcy, kto rzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie: 
4.2.1.1.  art. 108 ust. 1 ustawy 
4.2.1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 ustawy, 
4.2.1.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczego lnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słuz ących ochronie 
bezpieczen stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zw. dalej „ustawą o szczego lnych 
rozwiązaniach”, 

4.2.1.4. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
s rodko w ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie. 
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4.2.2. Z postępowania o udzielenie zamo wienia wyklucza się wykonawcę: 
4.2.2.1. będącego osobą fizyczną, kto rego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

4.2.2.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o kto rym mowa  
w art. 258 Kodeksu karnego, 

4.2.2.1.2. handlu ludz mi, o kto rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
4.2.2.1.3. o kto rym 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1133 z po z n. zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  
o refundacji leko w, s rodko w spoz ywczych specjalnego przeznaczenia 
z ywieniowego oraz wyrobo w medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 
z po z n. zm.), , 

4.2.2.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o kto rym mowa w 
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o kto rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

4.2.2.1.5. o charakterze terrorystycznym, o kto rym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

4.2.2.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o kto rym 
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. z 2012 r. poz. 769 z po z n. zm.), 

4.2.2.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kto rych mowa w art. 296–307 
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o kto rym mowa w art. 286 
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodnos ci dokumento w, o 
kto rych mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

4.2.2.1.8. o kto rym 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 okres lony w przepisach prawa obcego; 
4.2.2.2. jez eli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspo lnika 

spo łki w spo łce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spo łce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o kto rym mowa w pkt 4.2.2.1, 

4.2.2.3. wobec kto rego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatko w, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba z e wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosko w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci, 

4.2.2.4. wobec kto rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamo wienia publiczne, 
4.2.2.5. jez eli zamawiający moz e stwierdzic , na podstawie wiarygodnych przesłanek, z e 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakło cenie 
konkurencji, w szczego lnos ci jez eli nalez ąc do tej samej grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w, 
złoz yli odrębne oferty, oferty częs ciowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba z e wykaz ą, z e przygotowali te oferty lub wnioski niezalez nie od 
siebie, 

4.2.2.6. jez eli, w przypadkach, o kto rych mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakło cenia 
konkurencji wynikającego z wczes niejszego zaangaz owania tego wykonawcy lub 
podmiotu, kto ry nalez y z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w, chyba z e 
spowodowane tym zakło cenie konkurencji moz e byc  wyeliminowane w inny sposo b niz  
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

4.2.3. Zamawiający wykluczy ro wniez  Wykonawcę: 
4.2.3.1. w stosunku do kto rego otwarto likwidację, ogłoszono upadłos c , kto rego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, kto rego działalnos c  
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury, 
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4.2.3.2. kto ry w sposo b zawiniony powaz nie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaz a jego 
uczciwos c , w szczego lnos ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
raz ącego niedbalstwa nie wykonał lub nienalez ycie wykonał zamo wienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych dowodo w, 

4.2.3.3. kto ry, z przyczyn lez ących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienalez ycie wykonał albo długotrwale nienalez ycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wczes niejszej umowy w sprawie zamo wienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnien  z tytułu rękojmi za 
wady, 

4.2.3.4. kto ry w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, z e nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło miec  istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia, lub kto ry zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawic  
wymaganych podmiotowych s rodko w dowodowych, 

4.2.3.5. kto ry bezprawnie wpływał lub pro bował wpływac  na czynnos ci zamawiającego lub 
pro bował pozyskac  lub pozyskał informacje poufne, mogące dac  mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, 

4.2.3.6. kto ry w wyniku lekkomys lnos ci lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd, co mogło miec  istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

4.2.4. Z postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
4.2.4.1. wymienionego w wykazach okres lonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu s rodka, o kto rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  
o szczego lnych rozwiązaniach, 

4.2.4.2. kto rego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okres lonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu s rodka,  
o kto rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczego lnych rozwiązaniach, 

4.2.4.3. kto rego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
wrzes nia 1994 r. o rachunkowos ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 
wymieniony w wykazach okres lonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu s rodka, o kto rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o 
szczego lnych rozwiązaniach. 
- wykluczenie następuje na okres trwania okolicznos ci okres lonych w pkt 4.2.4.1. - 
4.2.4.3. 

4.2.4.4. na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
s rodko w ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie 
- w tym podwykonawco w, dostawco w lub podmioto w, na kto rych zdolnos ci polega się 
 w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamo wien  publicznych, w przypadku gdy przypada 
na nich ponad 10 % wartos ci zamo wienia. 

 
4.3. Oferta i jej wymogi formalne 

4.3.1. Ofertę składa się na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 
4.3.1.1. Na Ofertę składa się:  

Formularz oferty wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 
4.3.2. Oferta musi spełniac  następujące wymogi: 

4.3.2.1. Wykonawca moz e złoz yc  jedną ofertę. Złoz enie więcej niz  jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złoz onych przez Wykonawcę.  

4.3.2.2. Oferta musi byc  złoz ona pod rygorem niewaz nos ci w formie elektronicznej za 
pos rednictwem miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl. 
Tres c  oferty musi byc  zgodna z tres cią SWZ. Formularz oferty powinien zostac  
sporządzony przez Wykonawcę na podstawie wzoru, stanowiącego Załączniki nr 1 do 
SWZ (zaleca się format .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt), opatrzony kwalifikowanym 

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


11 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty 
składane elektronicznie oraz kaz dy z załączniko w muszą byc  uprzednio podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przed ich załączeniem na miniPortal. Sposo b złoz enia oferty opisany został  
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (link do Regulaminu: 
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal). W przypadku złoz enia oferty  
w kilku plikach, wymagania odnoszą się do kaz dego z nich. Zaleca się by oferta 
podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym była oznakowana 
kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

4.3.2.3. Oferta wraz z załącznikami powinna byc  podpisana przez osobę upowaz nioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi byc  podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy okres loną w rejestrze sądowym lub innym 
dokumencie, włas ciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę 
umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

4.3.2.4. Oferta wraz z załącznikami musi byc  sporządzona w języku polskim. Kaz dy dokument 
składający się na ofertę lub złoz ony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niz  
polski musi byc  złoz ony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4.3.2.5. W zalez nos ci od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza na miniPortal uprzednio podpisane 
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument  
z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 
4.3.2.5.1. dokumenty w formacie „pdf” nalez y podpisywac  formatem PAdES; 
4.3.2.5.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumento w w formacie innym niz  „pdf”, 

wtedy nalez y uz yc  formatu XAdES. 
4.3.3. Jez eli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1233), Wykonawca, w celu zachowania poufnos ci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W razie 
jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub os wiadczeniu tres ci o charakterze 
jawnym i niejawnym, nalez y podzielic  ten plik na dwa pliki i kaz dy z nich odpowiednio oznaczyc . 
Odpowiednie oznaczenie zastrzez onej tres ci oferty spoczywa na Wykonawcy. Jawną częs c  
uzasadnienia zastrzez enia tajemnicy przedsiębiorstwa nalez y złoz yc  w odrębnym pliku. 
4.3.3.1. W przypadku zastrzez enia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca 

składa os wiadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ wraz z jednoczesnym 
oznaczeniem pliku „Os wiadczenie o zastrzez eniu informacji”. Nie złoz enie przez 
Wykonawcę os wiadczenia zostanie uznane jako brak woli utajnienia jakichkolwiek 
danych składających się na ofertę.  

4.3.3.2. Zamawiający informuje, iz  zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie będzie 
występował o uzupełnienie lub wyjas nienie złoz onego w ofercie zastrzez enia tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzez enie tajemnicy 
przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, 
z e Wykonawca nie wykazał w ofercie, z e informacje i dokumenty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzez enie za bezskuteczne. W takim 
przypadku oferta będzie jawna ro wniez  w zakresie nieskutecznie objętym tajemnicą 
przedsiębiorstwa, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.  

4.3.3.3. Zamawiający informuje, z e w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w trybie art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1, art. 128 ust. 4, art. 223 ust. 1 oraz art. 224 ust. 1 
ustawy, a złoz one przez niego dokumenty, os wiadczenia, wyjas nienia i/lub dowody 
stanowic  będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzez enia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzez enie Zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca opro cz samego zastrzez enia, 
jednoczes nie wykaz e, iz  dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Postanowienia pkt. 4.3.3.2. SWZ stosuje się odpowiednio. 

4.3.3.4. Nie podlegają zastrzez eniu informacje obejmujące: nazwę albo imiona i nazwiska oraz 
siedziby lub miejsca prowadzonej działalnos ci gospodarczej albo miejsca zamieszkania 
Wykonawco w, cenę lub koszt zawarte w ofertach. 
 

4.4. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych 
4.4.1. Os wiadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą za pos rednictwem 

Formularza do złoz enia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

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


12 

ro wniez  na miniPortalu: 
4.4.1.1. oświadczenie - o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunko w udziału  

w postępowaniu, aktualne na dzien  składania ofert. Wzo r os wiadczenia zawarty jest  
w załączniku nr 8A do SWZ. Informacje zawarte w os wiadczeniu będą stanowiły 
wstępne potwierdzenie, z e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. W przypadku wspo lnego ubiegania się o zamo wienie przez 
Wykonawco w, os wiadczenie składa kaz dy z tych Wykonawco w. Wykonawca, kto ry 
powołuje się na zasoby innych podmioto w, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunko w udziału w postępowaniu, składa os wiadczenia dotyczące tych 
podmioto w, 

4.4.1.2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo 
okres lające jego zakres, podpisane przez osobę/y upowaz nione do reprezentacji 
wskazane we włas ciwym rejestrze, z kto rego wynika prawo do podpisania oferty oraz 
do podpisania innych dokumento w składanych wraz z ofertą, 

4.4.1.3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspo lnie o udzielenie 
zamo wienia, pełnomocnictwo okres lające zakres umocowania pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, 

4.4.1.4. Os wiadczenie wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, z kto rego wynika, 
kto re elementy zamo wienia wykonają poszczego lni wykonawcy, sporządzone zgodnie 
ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SWZ. 

4.4.1.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji danego zamo wienia (sporządzone zgodnie 
z Załącznikiem nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy s rodek dowodowy potwierdzający, 
z e Wykonawca realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmioto w - jez eli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 
 

4.4.2. Os wiadczenia i dokumenty składane na podstawie wezwania Zamawiającego: 
Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie 
Wykonawcę, kto rego oferta została najwyz ej oceniona, z zastrzez eniem art. 127 ustawy, do 
złoz enia w wyznaczonym terminie, nie kro tszym niz  5 dni: 
4.4.2.1. aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 
4.4.2.1.1. waz ną koncesję na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne, 

4.4.2.1.2. waz ną koncesję na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne - w przypadku 
Wykonawco w będących włas cicielami sieci dystrybucyjnej 
lub 
os wiadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na s wiadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej na obszarze, na kto rym znajdują się miejsca dostarczenia energii 
elektrycznej- w przypadku Wykonawco w nie będących włas cicielami sieci 
dystrybucyjnej – wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 

4.4.2.1.3. informacji banku lub spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokos c  posiadanych s rodko w finansowych lub zdolnos c  
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wczes niejszym niz  3 miesiące przed jej 
złoz eniem, 

4.4.2.1.4. dokumento w potwierdzających, z e Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos ci związanej  
z przedmiotem zamo wienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niz  
200.000,00 zł (dwies cie tysięcy złotych), 

4.4.2.2. aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.: 
4.4.2.2.1. os wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (tekst jedn. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, kto ry złoz ył odrębną ofertę/ofertę 
częs ciową, albo os wiadczenia o przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
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oferty/oferty częs ciowej niezalez nie od innego Wykonawcy nalez ącego do tej 
samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ, 

4.4.2.2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wczes niej niz  3 miesiące przed jej złoz eniem, 
jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

4.4.2.2.3. os wiadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualnos ci 
informacji zawartych w os wiadczeniu, o kto rym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego, o kto rych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 
pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamo wienie 
publiczne tytułem s rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakło cenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 
ustawy oraz o aktualnos ci informacji zawartych w os wiadczeniu 
wykonawcy/wykonawcy wspo lnie ubiegającego się o udzielenie 
zamo wienia/podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek 
wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy  
o szczego lnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz słuz ących ochronie bezpieczen stwa narodowego, zgodnie  
z Załącznikiem nr 8B do SWZ. 

4.4.2.3. w przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, 
dokumento w dotyczących kaz dego z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się  
o udzielenie zamo wienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 
wykluczenia, 

4.4.2.4. dokumento w dotyczących podmiotu trzeciego, na kto rego sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 4.4.2.2.2. – jez eli Wykonawca polega na 
zasobach podmiotu trzeciego. 

 
4.4.3. Wykonawca zagraniczny 

4.4.3.1. Jez eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
4.4.3.1.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej, o kto rych mowa w pkt 
4.4.2.2.2. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
w kto rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, z e: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłos ci, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 
jego działalnos c  gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on  
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty 
powinny byc  wystawione nie wczes niej niz  3 miesiące przed ich złoz eniem. 

4.4.3.2. Jez eli w kraju, w kto rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumento w, o kto rych mowa w pkt 4.4.3.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą 
się do wszystkich przypadko w, o kto rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 
zastępuje się je odpowiednio w całos ci lub w częs ci dokumentem zawierającym 
odpowiednio os wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oso b uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, kto rej dokument miał dotyczyc , złoz one 
pod przysięgą, lub, jez eli w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepiso w o os wiadczeniu pod przysięgą, złoz one przed organem 
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, włas ciwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. W takim przypadku, dokumenty te powinny byc  wystawione odpowiednio 
nie wczes niej niz  6 lub 3 miesiące przed ich złoz eniem, zgodnie z zasadami okres lonymi 
w pkt 4.4.3.1 SWZ. 

 
4.4.4. Dokumenty potwierdzające umocowanie 

4.4.4.1. W celu potwierdzenia, z e osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy odpisu lub informacji  
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci 
Gospodarczej lub innego włas ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
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złoz enia tych dokumento w, jez eli Zamawiający moz e je uzyskac  za pomocą bezpłatnych 
i ogo lnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umoz liwiające dostęp 
do tych dokumento w. 

4.4.4.2. Jez eli w imieniu Wykonawcy działa osoba, kto rej umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z dokumento w, o kto rych mowa w pkt 4.4.4.1 SWZ, Zamawiający moz e z ądac  
od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy. 

4.4.4.3. Postanowienie pkt 4.4.4.2 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 
Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia publicznego oraz 
stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego 
zasoby. 

 
4.5. Forma podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

4.5.1. Oferta, os wiadczenie, podmiotowe s rodki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
okres lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalnos ci podmioto w realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzez eniem formato w, o kto rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

4.5.2. Podmiotowe s rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub os wiadczenia, w tym pełnomocnictwa, 
wymagane zapisami SWZ składa się w formie, zakresie i w sposo b okres lony w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
s rodko w dowodowych oraz innych dokumento w lub os wiadczen , jakich moz e z ądac  
zamawiający od wykonawcy oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministro w z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagan  
technicznych dla dokumento w elektronicznych oraz s rodko w komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego lub konkursie. 

4.5.3. Jez eli podmiotowe s rodki dowodowe, inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawco w wspo lnie ubiegających się  
o udzielenie zamo wienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
okres lonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upowaz nione podmioty inne niz  
Wykonawca, Wykonawca wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub Podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje ten 
dokument. 

4.5.4. W przypadku, gdy podmiotowe s rodki dowodowe, inne dokumenty, dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upowaz nione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym pos wiadczające zgodnos c  cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

4.5.5. Pos wiadczenia zgodnos ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o kto rym mowa w pkt 4.5.4. SWZ, dokonuje w przypadku: 
4.5.5.1. podmiotowych s rodko w dowodowych oraz dokumento w potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspo lnie 
ubiegający się o udzielenie zamo wienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych s rodko w dowodowych lub dokumento w 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, kto re kaz dego z nich dotyczą, 

4.5.5.2. innych dokumento w - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspo lnie ubiegający 
się o udzielenie zamo wienia, w zakresie dokumento w, kto re kaz dego z nich dotyczą. 

4.5.6. Pos wiadczenia zgodnos ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o kto rym mowa w pkt 4.5.3 SWZ, moz e dokonac  ro wniez  notariusz. 

4.5.7. Przez cyfrowe odwzorowanie, o kto rym mowa w pkt 4.5.3. SWZ oraz pkt 4.5.8 SWZ nalez y 
rozumiec  dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną tres ci zapisanej w postaci 
papierowej, umoz liwiający zapoznanie się z tą tres cią i jej zrozumienie, bez koniecznos ci 
bezpos redniego dostępu do oryginału. 

4.5.8. Podmiotowe s rodki dowodowe, w tym os wiadczenie, o kto rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo przekazuje się  
w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.5.9. W przypadku gdy podmiotowe s rodki dowodowe, w tym os wiadczenie, o kto rym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub pełnomocnictwo, 
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zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.5.10.Pos wiadczenia zgodnos ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o kto rym mowa w pkt 4.5.9 SWZ, dokonuje w przypadku: 
4.5.10.1. podmiotowych s rodko w dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 

wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca, w zakresie podmiotowych s rodko w dowodowych, kto re kaz dego  
z nich dotyczą, 

4.5.10.2. os wiadczenia, o kto rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspo lnie 
ubiegający się o udzielenie zamo wienia, 

4.5.10.3. pełnomocnictwa - mocodawca. 
4.5.11.Pos wiadczenia zgodnos ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o kto rym mowa w pkt 4.5.9 SWZ, moz e dokonac  ro wniez  notariusz. 
4.5.12.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest 
ro wnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumento w zawartych w tym pliku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.5.13.Podmiotowe s rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub os wiadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
5.1. Wykonawca poda cenę brutto oferty w sposo b okres lony w pkt 4 Formularza oferty „Formularz 

cenowy" (Załącznik nr 1 do SWZ). 
5.2. Cena brutto oferty powinna obejmowac  wszystkie elementy cenotwo rcze realizacji zamo wienia, 

warunki i obowiązki umowne okres lone w Projektowanych Postanowieniach Umowy oraz ma zawierac  
wszelkie opłaty publicznoprawne, w tym z uwzględnieniem postanowien  pkt 5.4. SWZ. 

5.3. Cena oferty i elementy (składniki) cenotwo rcze podane przez Wykonawcę będą - co do zasady - stałe 
przez okres realizacji Umowy, zas  zmianie będą mogły podlegac  na zasadach i w zakresie okres lonym 
w postanowieniach zawartych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w szczego lnos ci  
z uwzględnieniem postanowien  dotyczących zmiany wynagrodzenia, o kto rych mowa w ustawie. 

5.4. Jez eli została złoz ona oferta, kto rej wybo r prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaro w i usług, dla celo w 
zastosowania kryterium „Cena brutto oferty”, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej Ofercie 
ceny kwotę podatku od towaro w i usług, kto rą miałby obowiązek rozliczyc . Wykonawca  
w uszczego łowieniu „Formularza ofertowego” (Załącznik nr 1 do SWZ) ma obowiązek:  
5.4.1. poinformowania Zamawiającego, z e wybo r jego oferty będzie prowadził do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
5.4.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, kto rych dostawa lub s wiadczenie będą 

prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
5.4.3. wskazania wartos ci towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku, 
5.4.4. wskazania stawki podatku od towaro w i usług, kto ra zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
5.5. Zamawiający nie przewiduje moz liwos ci prowadzenia rozliczen  w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 
5.6. Cena brutto oferty ma byc  wyraz ona w złotych polskich z dokładnos cią do 1 grosza, to znaczy  

z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. 
5.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie  

i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposo b: 
5.7.1. w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, z dokładnos cią większą niz  do dwo ch miejsc po 

przecinku lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia 
podanych w ofercie cen do dwo ch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane  
w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym kon co wki poniz ej 0,5 grosza 
zostaną pominięte, a kon co wki 0,5 grosza i wyz ej zostaną zaokrąglone do 1 grosza, 

5.8. Zamawiający informuje, z e nie przewiduje moz liwos ci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania zamo wienia. 
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6. INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. FORMA OFERTY. 

 

6.1. Sposób składania ofert 
6.1.1. Wykonawca, celem złoz enia oferty, pobiera edytowalną wersję Formularza oferty ze strony 

internetowej, na kto rej udostępniane są dokumenty zamo wienia https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
6.1.2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pos rednictwem za pos rednictwem Formularza 

do złoz enia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego ro wniez  na 
miniPortalu. 

6.1.3. Proces szyfrowania ma miejsce bezpos rednio na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Aby 
zaszyfrowac  ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl 
wybrac  w go rnym menu opcję „Postępowania”, następnie na lis cie wszystkich postępowan  
wybrac  to, do kto rego chce złoz yc  ofertę i wejs c  w jego szczego ły. Po wejs ciu w jego szczego ły 
odnalez c  przycisk umoz liwiający szyfrowanie i zaszyfrowac . System miniPortal automatycznie 
zapamiętuje, w kto rym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik 
nalez y przesłac  przez formularz do złoz enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

6.1.4. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podac  adres e-mail, przy uz yciu kto rego 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

6.1.5. Wykonawca moz e przed upływem terminu do składania ofert wycofac  ofertę oraz załączniki do 
oferty za pos rednictwem Formularza do złoz enia lub wycofania oferty lub wniosku dostępnego 
na ePUAP i udostępnionych ro wniez  na miniPortalu. Sposo b wycofania oferty oraz adekwatnie 
załączniko w do oferty został opisany w Instrukcji uz ytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6.1.6. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie moz e skutecznie dokonac  zmiany ani 
wycofac  złoz onej oferty. 

 
6.2. Termin składania i otwarcia ofert, otwarcie ofert 

6.2.1. Termin składania ofert: do dnia 29.11.2022 r. godzina 10:00 
6.2.2. Termin otwarcia ofert:  29.11.2022 r. godzina 10:30 z zastrzez eniem art. 222 ustawy. 
6.2.3. Otwarcie ofert następuje poprzez zalogowanie się na miniPortalu, wejs cie w menu 

„Deszyfrowanie” i wybranie pliku do odszyfrowania. System miniPortal zweryfikuje, do kto rego 
postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje. 

6.2.4. W przypadku awarii miniPortalu, kto ra powoduje brak moz liwos ci otwarcia ofert w terminie 
okres lonym w pkt 6.2.2 SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  
W takim przypadku, Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

6.2.5. Zamawiający, najpo z niej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie 
zamo wienia. 

6.2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamies ci na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację z otwarcia ofert, zawierającą elementy, o kto rych mowa w art. 222 ust. 
5 ustawy. 
 

6.3. Termin związania ofertą 
6.3.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu 

związania ofertą upływa z dniem 28 grudnia 2022 roku. 
6.3.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
6.3.3. W przypadku, gdy wybo r najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuz szy niz  30 dni. Przedłuz enie terminu związania ofertą, wymaga 
złoz enia przez Wykonawcę pisemnego os wiadczenia o wyraz eniu zgody na przedłuz enie 
terminu związania ofertą. 

6.3.4. Przedłuz enie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłuz eniem okresu waz nos ci 
wadium albo, jez eli nie jest to moz liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuz ony okres 
związania ofertą. 

 
 

7. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 
7.1. Tryb oceny ofert 

7.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawco w wyjas nien  dotyczących 
tres ci złoz onych ofert oraz innych składanych dokumento w lub os wiadczen . 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7.1.2. W przypadku, gdy zaoferowana cena/koszt lub istotne częs ci składowe ceny/kosztu wydają się 
raz ąco niskie w stosunku do przedmiotu zamo wienia lub budzą wątpliwos ci Zamawiającego co 
do moz liwos ci wykonania przedmiotu zamo wienia zgodnie z wymaganiami okres lonymi  
w dokumentach zamo wienia lub wynikającymi z odrębnych przepiso w, Zamawiający zwro ci się 
do Wykonawcy o udzielenie wyjas nien , w tym złoz enie dowodo w dotyczących wyliczenia 
ceny/kosztu lub istotnych częs ci składowych ceny/kosztu. 

7.1.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 
7.1.3.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
7.1.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
7.1.3.3. inne omyłki polegające na niezgodnos ci oferty z dokumentami zamo wienia, 

niepowodujące istotnych zmian w tres ci oferty, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, kto rego oferta została poprawiona. 
UWAGA: 
W przypadku, o kto rym mowa w pkt 7.1.3.3 SWZ, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na wyraz enie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie 
jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyraz enie zgody na 
poprawienie omyłki. Zakwestionowanie przez Wykonawcę poprawienia omyłki, o kto rej mowa 
w pkt 7.1.3.3 SWZ w wyznaczonym terminie, stanowi przesłankę odrzucenia oferty, zgodnie  
z art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy. 
 

7.2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 
7.2.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Kryterium wyboru Waga 

Cena brutto oferty 100% 
 

7.2.2. Sposo b oceny w zakresie kryterium „Cena brutto oferty” w zakresie wskazanego kryterium 
Wykonawca moz e uzyskac  maksymalnie 100 punkto w. Cena brutto oferty to wskazana przez 
Wykonawcę cena brutto, wyraz ona w złotych, za jaką Wykonawca zrealizuje zamo wienie. 

7.2.3. Przy ocenie ofert wartos c  wagowa wyraz ona w procentach będzie wyraz ona w punktach (1% = 
1 pkt). Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku 
(na zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr). 

7.2.4. Za najkorzystniejszą ofertę dla danej częs ci zamo wienia uwaz a się ofertę, kto ra uzyska 
największą ilos c  punkto w (100) będącą sumą punktacji liczoną wg wzoru: 

           Cn 
P =  --------- * 100 
           Cb 
gdzie: 
P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, 
Cn - najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
Cb - cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu. 

7.2.5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, kto ra uzyska najwyz szą 
ilos c  punkto w w ramach kryterium oceny ofert. 

7.2.6. Jez eli nie moz na dokonac  wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, z e zostaną złoz one 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawco w, kto rzy złoz yli te oferty, do 
złoz enia w terminie okres lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 
cenę. 

7.2.7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty 
w postępowaniu, a takz e zamies ci te informacje na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 
 

7.3. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
 

8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy. 
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9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
9.1. Zawarcie umowy w sprawie zamo wienia publicznego nastąpi z uz yciem wzorco w umownych 

powszechnie stosowanych przez dostawco w energii elektrycznej i podmioty s wiadczące usługi 
przesyłowe z uwzględnieniem Projektowanych postanowien  umowy, stanowiących załącznik nr 3 do 
SWZ. 

9.2. Zamawiający przewiduje moz liwos c  wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 
ustawy, w sposo b i na warunkach szczego łowo opisanych w Projektowanych postanowienia umowy. 

 
 

10. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
10.1. Kaz demu Wykonawcy, a takz e innemu podmiotowi, jez eli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamo wienia oraz ponio sł lub moz e ponies c  szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepiso w ustawy przysługują s rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy jak dla 
postępowan , kto rych wartos c  nie przekracza progo w unijnych. 

10.2. S rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamo wieniu oraz dokumento w zamo wienia przysługują 
ro wniez  organizacjom wpisanym na listę, o kto rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi 
Małych i S rednich Przedsiębiorco w. 

10.3. Odwołanie przysługuje na: 
10.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynnos c  Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamo wienia, w tym na Projektowane postanowienia umowy, 
10.3.2. zaniechanie czynnos ci w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, do kto rej Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 
10.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 
10.5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jez eli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposo b, aby mo gł on zapoznac  się z jego tres cią 
przed upływem tego terminu. 

10.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
10.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnos ci zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jez eli informacja została przekazana przy uz yciu s rodko w komunikacji 
elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jez eli informacja została przekazana w inny sposo b, 

10.6.2. 5 dni od dnia zmieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamo wien  Publicznych lub dokumento w 
zamo wienia na stronie internetowej – wobec tres ci ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamo wieniu oraz wobec dokumento w zamo wienia, 

10.6.3. 5 dni od dnia, w kto rym powzięto lub przy zachowaniu nalez ytej starannos ci moz na było 
powziąc  wiadomos c  o okolicznos ciach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec 
czynnos ci innych niz  okres lone w pkt 10.6.1. i 10.6.2. SWZ. 

10.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec tres ci ogłoszenia o zamo wieniu lub dokumento w 
zamo wienia Zamawiający moz e przedłuz yc  termin składania ofert. 
 
 

11. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 
11.1. Warunki zawarcia umowy 

11.1.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawco w, 
kto rzy złoz yli oferty (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) o: 
11.1.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce za-mieszkania, jez eli jest miejscem wykonywania działalnos ci 
wykonawcy, kto rego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jez eli są miejscami wykonywania działalnos ci 
wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty, a takz e punktację przyznaną ofertom w kaz dym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

11.1.1.2. wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone 
11.1.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o kto rych mowa w pkt 11.1.1. na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 
11.1.3. Zamawiający moz e nie ujawniac  informacji, o kto rych mowa w pkt 11.1.1. SWZ, jez eli ich 



19 

ujawnienie byłoby sprzeczne z waz nym interesem publicznym. 
11.1.4. Zamawiający wskaz e termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, kto rego oferta została 

wybrana po zawiadomieniu o wyborze oferty. 
11.1.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kto rego oferta została wybrana, zobowiązany jest 

do przekazania niezbędnych danych do zawarcia umowy.  
11.1.6. Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia publicznego, kto rych oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłoz ą umowę regulującą wspo łpracę tych 
Wykonawco w, w formie oryginału lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę(y) upowaz nioną(e) do reprezentacji Wykonawcy. 

11.1.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, kto rego oferta została wybrana, zobowiązany jest 
do podania nazw podwykonawco w, jez eli informacje w tym zakresie nie zostały podane  
w ofercie (stosownie do regulacji okres lonych w pkt 2.2. Formularza oferty). 

11.1.8. Umowa zostanie zawarta w terminach o kto rych mowa w art. 308 ustawy.  
11.1.9. Jez eli Wykonawca, kto rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamo wienia publicznego, Zamawiający moz e dokonac  
ponownego badania i oceny ofert spos ro d ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawco w 
oraz wybrac  najkorzystniejszą ofertę albo uniewaz nic  postępowanie. 

 
 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO 

 
12.1. Wobec wytycznych Urzędu Zamo wien  Publicznych przedstawiamy poniz sze informacje. 

12.1.1. W zamo wieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, 
obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem oso b 
fizycznych, od kto rych dane osobowe bezpos rednio pozyskał. Dotyczy to w szczego lnos ci: 
12.1.1.1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
12.1.1.2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalnos c  

gospodarczą, 
12.1.1.3. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 
12.1.1.4. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
12.1.1.5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamo wienia publicznego. 
12.1.2. 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 oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, z e: 
12.1.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rytwiany 

reprezentowana przez Wo jta Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 
12.1.2.2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Pan stwo kontaktowac  się 

z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: biuro@rodostar.pl, lub 
pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora, 

12.1.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamo wienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa dostawa 
paliwa gazowego dla Gminy Rytwiany”, znak OR.271.2. 2022.EM, 

12.1.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, kto rym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 
74 ustawy, 

12.1.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, 
przez okres 4 lat od dnia zakon czenia postępowania o udzielenie zamo wienia,  
a jez eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy, 

12.1.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpos rednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym okres lonym w przepisach ustawy, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego; 
konsekwencje niepodania okres lonych danych wynikają z ustawy, 

12.1.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposo b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

mailto:biuro@rodostar.pl
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12.1.2.8. posiada Pani/Pan: 
12.1.2.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, 
12.1.2.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*, 
12.1.2.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzez eniem 
przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, 

12.1.2.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

12.1.2.9. nie przysługuje Pani/Panu: 
12.1.2.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych, 
12.1.2.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 20 

RODO, 
12.1.2.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

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

12.2. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamo wien  Publicznych, Wykonawca powinien złoz yc  stosowne 
os wiadczenie. Tres c  os wiadczenia została zawarta w pkt. 3.10. Formularza oferty, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do SWZ. 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: 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 fizyczne lub prawnej, lub  
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 

 
13.1. Załącznik nr 1 - formularz oferty 
13.2. Załącznik nr 1a - formularz cenowy 
13.3. Załącznik nr 2 – wykaz punkto w poboru 
13.4. Załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy 
13.5. Załącznik nr 4 - os wiadczenie Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 
13.6. Załącznik nr 5 – zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobo w 
13.7. Załącznik nr 6 – os wiadczenie o zastrzez eniu informacji 
13.8. Załącznik nr 7 - os wiadczenie o przynalez nos ci do grupy kapitałowej 
13.9. Załącznik nr 8A - os wiadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy 
13.10. Załącznik nr 8B - os wiadczenie o aktualnos ci informacji 
13.11. Załącznik nr 9 – os wiadczenie o posiadaniu umowy z OSD 
13.12. Załącznik nr 10 – os wiadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego 


