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SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją
Warunków Zamówienia”, „SWZ” lub „specyfikacją”.
CZĘŚĆ I.

ZAMAWIAJĄCY
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH
UL. WIEJSKA 3, 08-200 ŁOSICE
w imieniu Powiatu Łosickiego ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
NIP 4960249456, REGON 030237351
www.zdp.losice.pl , www.zdp.nbip.pl

Osoba do kontaktów: Małgorzata Stefanowicz
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące
szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”.
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu porozumiewanie się z Zamawiającym
środkami komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert, oświadczeń i dokumentów w tej
formie.
2. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a) w przypadku składania oferty w postaci dokumentów w formie elektronicznej – wszystkie
dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w tej formie.
b) Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której oferta zostaje złożona w formie mieszanej tj.
część dokumentów stanowiących ofertę zostaje złożona w formie pisemnej, a część w formie
elektronicznej.
3. Zasady opisane w pkt 2 nie dotyczą wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia
oraz innych dokumentów, oświadczeń, wniosków i informacji przekazywanych
w postępowaniu.
4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i wnioski składane w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego przez Wykonawców, pełnomocników, podmioty, na zasoby których
powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym odpowiednio przez Wykonawców, pełnomocników, podmiotów, na
zasoby których powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, oświadczenia i
wniosku następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się w niniejszym postępowaniu
zawarte są w pkt VIII SWZ.
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CZĘŚĆ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
3. Rodzaj zamówienia – dostawa
4. Zamówienie nie jest podzielone na części.
5. Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci
elektronicznej.
6. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem
osobistym.
CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa koparko - ładowarki kołowej
samobieżnej z osprzętem – sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach” - wymienionych i opisanych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
1.

Oznaczenie według wspólnego słownika CPV:
43000000-3 – Sprzęt budowlany
43 261000-0- Koparki mechaniczne

Zamawiający uzna za spełnione wymogi zawarte w Załączniku Nr 1 do SWZ, także
w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych
niż przedstawione w Załączniku Nr 1 do SWZ.
Oferowana koparko- ładowarka musi być fabrycznie nowa.
Zamawiający będzie sprawdzał parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia na
podstawie dokumentów złożonych do oferty oraz oficjalnych specyfikacji technicznych jego
producenta.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

3. Wynagrodzenie z tytułu zrealizowania umowy będzie uregulowane po dokonaniu
protokolarnego odbioru sprzętu.
4. Podwykonawstwo:
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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b) Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu Oferta” )
- załącznik Nr 1 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
c) pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze
umowy.
CZĘŚĆ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
CZĘŚĆ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
„Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.”
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
„Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.”
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolność techniczna:
Wykonawca spełni warunek jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej 2 tożsame dostawy obejmujące swym zakresem przedmiot
zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (załącznik nr 1.4 SWZ)
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma
potwierdzać, 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
dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
CZĘŚĆ VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1
2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:
1) art. 109 ust. 1 pkt. 4 - 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) art. 109 ust. 1 pkt. 5 - 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
3) art. 109 ust. 1 pkt. 7 - 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 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
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5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
CZĘŚĆ VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Oświadczenia o którym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą (Załącznik Nr 1). Propozycje oświadczeń zostały zamieszczone
w niniejszej SWZ (Załącznik Nr 1.1. i Nr 1.2.).
Wymagana forma składanych dokumentów:
1.1 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub
elektronicznej.
1.2 Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem rozumie się dokumenty złożone w formie pisemnej lub elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby
umocowane do reprezentacji.
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez
w postępowaniu:
a) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

zobowiązany

jest

do

złożenia

Wykonawcę warunków udziału
świadczeń okresowych lub ciągłych
lat przed upływem terminu składania
jest krótszy – w tym okresie, wraz
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym
charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru Załącznik Nr 2 do
SWZ.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz
z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy przesłać za
pośrednictwem platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.
Wymagana forma składanych dokumentów:
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej.
Za dokumenty złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej
z oryginałem rozumie się dokumenty złożone w formie pisemnej lub
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane
umocowane do reprezentacji.

pisemnej lub
za zgodność
elektronicznej
przez osoby

9. Jeżeli wykaz oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których
mowa w ust. 7 pkt 1 budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi, były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2
lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
11. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 10. stosuje się.
13. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 oraz
z Dz.U. z 2019 r. poz. 1446).
W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przesłane
w trybie art. 274 ust. 1 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim
konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego lub
w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego – w celu umożliwienia ich
identyfikacji.
14. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Propozycja treści
zobowiązania została
zamieszczona
w Załączniku Nr 1.4. do SWZ.
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
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czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 13 pkt 1.
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 .
7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
15. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/ konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z częścią V. ust.1 SWZ.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których
mowa w ust. 6 pkt 1 , przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w ust. 6 pkt
1 lit. a składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą
spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w części V. ust. 1 .
CZĘŚĆ VIII. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1.1. Elektronicznie na adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl lub za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym oraz nazwą
postepowania.
2. Zamawiający wyznacza: Panią Małgorzatę Stefanowicz do kontaktowania się
z Wykonawcami:
Tel.
(83) 359 02 32, tel./fax (83) 359 02 88,
e-mail: zdp@zdp.losice.pl, pokój nr 4.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego,
uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 700 - 1500
w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia
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wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
3.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie
Zarządu
Dróg
Powiatowych
w
Łosicach;
https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2 Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do
strony
https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie
zostanie
powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada
konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło,
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”.
3.3 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy
skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek
należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub
przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym
z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie
wysłania
pytania
poprzez
komunikat
systemowy
"pytanie
wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5 Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje
o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem
Platformy Zakupowej.
6 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej tel. +48 22 576 87
90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
7 Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
7.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
7.2 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
8 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania
sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
8.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;
8.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x
10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
8.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.4 Włączona obsługa JavaScript;
8.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
9.1 Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub
Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
9.2 Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również
zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej,
pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy
eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga:
wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
9.3 Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który
odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie
eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu
rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
9.4 Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz
czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
10. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na
stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizszekroki
11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml,
rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:
12.1.
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
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(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.
Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

13. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem Zaufanym lub podpisem
osobistym.
14.Oświadczenia, o których mowa w 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
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), zwanym dalej
„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub
sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
15. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej w ust. 6, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
16.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ
Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
19.Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
20. Jeżeli zmiana treści SWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany
w art. 137 ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert,
zgodnie z art. 137 ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
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22. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz
specyfikacja warunków zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne dokumenty:
www.zdp.losice.pl w zakładce Przetargi/postępowania elektroniczne.
CZĘŚĆ IX.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
CZĘŚĆ X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres do 8 września 2021r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
CZĘŚĆ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wadium.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru
Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na
innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie
wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega
uzupełnieniu.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy, którego wzór stanowią załączniki nr 1.1 i 1.2 do SWZ. Oświadczenie
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. Składając Ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za
pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, dokumenty.
Informacje zawarte w pkt VIII SWZ, Wykonawca wypełnia tylko na Platformie.
Wypełnienie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę
w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty
musi odpowiadać treści SWZ.
4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności
w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https:/zdplosice.ezamawiajacy.pl
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5. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę
umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
7. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/zdp-losice.ezamawiajacy.pl.
w zakładce „OFERTY do dnia 10.08.2021 r. do godz. 11:00
7.1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
7.1.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez:
7.1.1.1. wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),
7.1.1.2. dodanie w zakładce „OFERTY"
dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, - podpisanych
podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności określone
w pkt 7 realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument"
i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
7.1.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
7.1.3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument
stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7.1.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
7.1.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy
„Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”
7.1.6. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
na Platformie.
7.1.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
7.1.8. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są
widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest
dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty”
7.2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu
w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie
„wycofaj ofertę”.
7.3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie
możliwe.
8. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie
określający wolę ich utajnienia.
8.1. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje
poprzez polecenie „Dodaj".
9. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
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Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
10.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP). Wszelkie niejasności
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w części VIII niniejszej SWZ. Przepisy
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
11. Tam, gdzie w SWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy
odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty
dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdp21500bp.ezamawiajacy.pl
w zakładce „OFERTY" do dnia 10.08.2021r. do godz. 11:00
1.1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert
w dniu 10.08.2021 r. o godz. 11:15
2. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze
„Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy ( firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, warunków płatności.
5. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
Zamawiający
zamieści
na
stronie
www.zdp.losice.pl. informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) kryteria oceny ofert: ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

CZĘŚĆ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej). Cena w przypadku Wykonawców nie mających siedziby
lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto.
2. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ)
musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia.
2.1 Za
pośrednictwem
Platformy
dostępnej
pod
adresem
https://zdplosice.ezamawiajacy.pl w zakładce Oferty, Wykonawca uzupełnia ceny dla każdej
Części zamówienia. W celu poprawnego uzupełnienia danych, należy manualnie
wpisać cenę netto, po wybraniu stawki VAT w menu rozwijanym, zostanie
automatycznie obliczona cena brutto. W przypadku różnych stawek VAT, zwolnienia
z VAT, należy wpisać cenę netto, w menu rozwijanym wybrać „Różne stawki VAT”,
bądź „Zwolniony”, a następnie manualnie wpisać cenę brutto.
2.1.1 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się
z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa ZDP w Białej
Podlaskiej tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach
9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
oraz koszt użyczenia instrumentarium.
4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
5. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.
6. Wykonawca sporządzając ofertę powinien określić ceny w sposób rzetelny, tj. w taki,
żeby wybór jego oferty gwarantował Zamawiającemu realizację zamówienia każdej
z pozycji.
7. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych przez
właściwą towarowi cenę jednostkową netto (zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku), a następnie powiększyć o wybrany podatek VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający żąda złożenia w „Formularz oferty” (Załącznik nr 1 do SWZ) informacji
o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.

CZĘŚĆ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMWAIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrzonych
i niepodlegających odrzuceniu, wyłącznie na podstawie poniższego kryterium (nazwa
kryterium, waga) :
a) Cena – 60%
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b) Przedłużenie okresu gwarancji – 40%
Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
2. Opis kryterium „Cena” (cena ofertowa brutto).
1) kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
3) przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4) liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cena =

Cena brutto oferty najtańszej spośród ofert ocenianych
------------------------------------------------------------------ x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

3. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie dostawy sprzętu wynosi
minimalnie 24 miesiące a maksymalnie 30 miesięcy licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru sprzętu.
Zamawiający, w ramach kryterium (G) „Przedłużenie okresu gwarancji”, przyzna
Wykonawcy punkty stosunkowo do długości okresu przedłużanego.
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż maksymalny nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, ani przyznaniem wyższej punktacji. W takim przypadku Wykonawca
otrzyma taką samą liczbę punktów, jak za wydłużenie okresu gwarancji do maksimum.
Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z SWZ.
Brak informacji w zakresie okresu gwarancji będzie uznana za zaoferowanie minimalnego
okresu gwarancji.
a.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = Cena + Przedłużenie okresu gwarancji (G), gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
Cena – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji”.
b.
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
c.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
d.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
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kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp)
CZĘŚĆ XV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA
UMOWY
W
SPRAWIE
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy Pzp, informacja, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 na stronie
internetowej.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców w której zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów
z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
5. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób,
które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).
CZĘŚĆ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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CZĘŚĆ XVII.

ISTOTNE DLA STRONY POSTANOWIENIA, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik Nr 4
do SWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla
Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
CZĘŚĆ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 513 ustawy.
Terminy wniesienia odwołania:
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

– 21 –

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SWZ na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
15. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono
wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
16. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
CZĘŚĆ XIX.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres strony elektronicznej zamawiającego
elektroniczną: zdp@zdp.losice.pl

do

porozumiewania

się

drogą
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6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.
9. Koszty opracowania i dostarczenia ofert oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy.
CZĘŚĆ XX. PODWYKONAWSTWO
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego zamierzenia
nastąpi w „Formularzu oferty”.
CZĘŚĆ XXI. GRUPA KAPITAŁOWA
W rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2020 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) ilekroć jest mowa o:
1) grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę;
2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 3, nad co najmniej
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje
dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
d) związek przedsiębiorców (...) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów;
3) przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,

– 23 –

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
Zamawiający żąda złożenia informacji o tym, czy Wykonawca należy do tej samej
grupy kapitałowej, według wzoru ”Oświadczenie dotyczącego grupy kapitałowej Załącznik
Nr 1.3. do SWZ”.
CZĘŚĆ XXI. PRZELICZENIE WALUTY
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż określono to
niniejszej SWZ,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie zamówień publicznych. jeżeli w dniu ogłoszenia nie
będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
CZĘŚĆ XXIII - KLAUZULA
Klauzula informacyjna z art.
o udzielenie zamówienia publicznego.

13

RODO

związana

z

postępowaniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3, 08-200 Łosice (nr tel. 83 359 02 32, adres e-mail:
zdp@zdp.losice.pl);
- Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łosicach
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3, 08-200 Łosice mogą się państwo skontaktować pod adresem:
e-mail: inspektor@cbi24.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /nazwa: „Zakup i
dostawa koparko - ładowarki kołowej samobieżnej z osprzętem – sprzętu drogowego dla
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach”, numer postępowania: ZDP.1.262.3.2021/
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg
Powiatowych w Łosicach oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą
w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy
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Zakupowej, na której Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach prowadzi postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://zdplosice.ezamawiajacy.pl;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych osób Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• 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;
• nie przysługuje Wykonawcy:
− 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.

