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62-410  Zagórów 

Tel./Fax  63/ 27-61-023  

 

E- mail: zagorow@domypomocy.pl 
 

 

 

Zagórów, dnia 01 czerwca  2022 r. 
 
 
 
 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
( W SKRÓCIE: SWZ ) 

 
dotycząca 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
 
 

„ Dostawa gazu płynnego PROPAN do         
 Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie na rok 2022 r.” 

 
 

Nr postępowania: DPS.ZPK.01.2022 
Nr Ogłoszenia : 2022/BZP 00189178/01 

 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 
 
 
 
 

          Zatwierdzam: 
                        Dyrektor 

          Sylwia Pawlicka 
 

 
 
 
 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy 
z 11 września 2019 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku  poz. 1129, z późn. zm.) 
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Rozdział 1. Informacje ogólne 
Zamawiający: 
Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie 

Ul. Konstantego Lidmanowskiego 4, 62-410 Zagórów 

e-mail: zagorow@domypomocy.pl  

adres skrzynki ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/DPSZagorow/SkrytkaESP  

nr telefonu : 63 27 61 023 

godz. do kontaktu: poniedziałek – piątek od 8:00 do 14:00 

Wszystkie informacje dot. nin. postępowania będą dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej ( BIP ): https://bip.zagorow.domypomocy.pl  

na stronie internetowej : https://zagorow.domypomocy.pl  

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: DPS.ZPK.01.2022 

Numer ogłoszenia BZP : 2022/BZP 00189178/01      Ogłoszone  dnia : 01.06.2022 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyżej podane oznaczenie. 

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3 ust.2 ustawy PZP 

2. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm. ) 

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej  oferty z 
możliwością prowadzenia negocjacji 
 
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zmówienia jest : Dostawa gazu płynnego PROPAN o parametrach 

zgodnych z obowiązująca norma, potwierdzonych każdorazowo podczas dostawy 

stosownym certyfikatem ( świadectwo jakości ) w szacunkowej ilości 40 000 litrów . 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko właściwym 

transportem w autocysternie z legalizowanym licznikiem oraz wężem z odpowiednia 

końcówką do wlewu paliwa. Dostawy powinny odbywać się w godz. 7:00 do 15:00             

w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym powiadomieniu 

Zamawiającego. 

3. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenie lub 

zwiększenia łącznej ilości zakupionego gazu płynnego propan uzależnionego od 

panujących warunków atmosferycznych w okresie grzewczym. 

4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia ( CPV):   

09122100-1 propan  

mailto:zagorow@domypomocy.pl
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/DPSZagorow/SkrytkaESP
https://bip.zagorow.domypomocy.pl/
https://zagorow.domypomocy.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający 

odstępuje od podziału na części. 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

11. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych. 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 01.07.2022 do 31.12.2022 r. ( na 
okres 6 miesięcy ) 
 
Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

                Zamawiający odstępuje od ustalenia warunku w tym zakresie. 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia     

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną: 

a) koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji   Energetyki, 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

       Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

 
Rozdział 6. Podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się, z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp Wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 2019  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego orzeczono prawomocnie zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania wykluczy się 

Wykonawcę 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. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 7. Udostępnienie zasobów 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

o których mowa w Rozdziale 5 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach  podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 4 SWZ, oraz zbada czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

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

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną prze Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, 

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca nie może, po upływie składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby.   

 

Rozdział 8. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co 

najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
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Rozdział 9. Podwykonawstwo  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SWZ 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 

Rozdział 10.  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.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/myportal. 

Adres ESP ( skrytki ePUAP): /DPSZagorow/SkrytkaESP 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 

ma dostęp do: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub wniosku oraz do 

Formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określane w Regulaminie 

nimiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w  art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż 

oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 

formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal
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niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem sprawy 

DPS.ZPK.01.2022. 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zagorow@domypomocy.pl  

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail 

zagorow@domypomocy.pl  Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

Rozdział 11. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Agnieszka Waszak tel. 63 27 61 023  lub zagorow@domypomocy.pl   

 

Rozdział 12. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

Wykonawcę pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, powoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy. 

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania oferty 

                                                           
1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić 

mailto:zagorow@domypomocy.pl
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1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xml, .xls, .xlsx (zalecany .pdf) i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 

8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

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

miniPortalu (odbywa się  automatycznie). 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z 

tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca 

zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 

klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

7. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, w 

postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 
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9. Oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu składają odrębnie:  

1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 

wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

2) podmiot trzeci udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się wykonawca 

celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia 

swoje zasoby wykonawcy; 

3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 

potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

 

10. Wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ  

2) Pełnomocnictwo: 

a) Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 

do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców. 

- jeżeli dotyczy. 

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko 

jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty 

oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 4 SWZ - jeżeli dotyczy. 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby - o którym mowa w 

Rozdziale 7 ust. 3 i 4 SWZ - jeżeli dotyczy. 

 

11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 

12. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 
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pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 

97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

 

Rozdział 15. Sposób obliczania ceny 
1.  Właściwie wyceniony Formularz ofertowy będzie stanowił postawę do ustalenia 

oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki 

podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczaniu ceny i 

spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (art. 226 

ust.1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp). 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. Wartość faktycznie zakupionego paliwa 

ciekłego może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego 

zapotrzebowania Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych 

konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na paliwo ciekłe oraz wartość 

zakupu paliwa są wyłącznie wartościami szacunkowymi. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o 

której mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
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3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

 

Rozdział 16. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania  oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu 

dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2022, 

do godz. 9:00 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania  oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany 

przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie 

ewentualnej zmiany lub wycofania oferty. 

6. Wykonawca przez upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania  oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

       Wykonawca po upływie terminu do składnia ofert nie może wycofać złożonej oferty 

 

Rozdział 17. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022, o godz. 9:30 . 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1)  Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
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6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający może unieważnić postępowanie z podaniem przyczyny unieważnienia. 

 

Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. 

2. Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy 

pzp. Cena za gaz płynny propan nie ma wpływu na jakość wykonywanej usługi, tj. 

dostawy paliwa ciekłego. Paliwo ciekłe  jest znormalizowane i oferowane                                  

w powszechnie przyjętych standardach.  

       W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako 

jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów 

wyboru oferty o znaczeniu ponad 100%. 

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

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

ze względu na to, że zostały złożone oferty w takiej samej cenie, wezwie on 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach. 

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

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów i 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków 

dowodowych o których mowa w Rozdziale 19 SWZ. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

w SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymają najwyższą ocenę do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 

jego oferty. 

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

Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienie 

postępowania.  
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Rozdział 19. Podmiotowe środki dowodowe 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych 

środków dowodowych na potwierdzenie: 

1) braku podstaw wykluczenia; 

2) spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w formie określonej 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 (Dz.U. z 

2020 r. poz. 2415). 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających: 

1) brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ; 

2) spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi  wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki  

3. 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 podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia. 

4. Jeśli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

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

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

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

środków. 
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6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy 

przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zakres i 

sposób przekazywania został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 

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

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).  

 

Rozdział 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 21. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

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

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 

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

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

Rozdział 22. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
które zostaną wprowadzone do treści umowy 
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1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach: 

       Katalog dopuszczalnych zmian postanowień umowy zawarto w art. 455 ustawy Pzp 

 

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” pzp. 

 
Rozdział 24. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

      Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str. 1) 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w 
Zagórowie (dalej: DPS) reprezentowany przez Dyrektora DPS-u, z siedzibą w 
Zagórowie, ul. Lidmanowskiego 4, 62-410 Zagórów, dane kontaktowe: numer telefonu: 
63 276 10 23, adres email: zagorow@domypomocy.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych wyznaczonym przez DPS, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres 
email: iod@selcom.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) przesłania oferty, rejestracji składanych ofert, wykonania wyboru dostawcy na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. 

mailto:iod@selcom.pl
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Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 
r. poz. 464) czyli przesłanki określonej w art. 6 ust.1 lit. c) 

b) przygotowania i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania usług oraz na 
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z  2020 r. 
poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509) 

c) zamówienia towarów i usług, przyjęcia i rejestracji dowodu zakupu, realizacji 
zapłaty, rejestracji i rozliczenia podatku VAT zgodnie art. 6 ust 1. lit. c) - ustawa z 
11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 
802, 1163, 1243) oraz ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 217) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostawy towarów lub wykonania 
usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z  2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509) 

d) dochodzenia roszczeń gwarancyjnych i z tytułu rękojmi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 
dostawy towarów lub wykonania usług oraz na podstawie ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 
1509) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a)  Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa   

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa: 10 
lat  dla określonych celów w pkt. 3 lit. b), c) d) oraz 5 lat dla pozostałych celów. Zasady 
archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna 
oraz jednolity rzeczowy wykaz akt. 

6. W związku z przetwarzaniem przez DPS Pani/Pana danych osobowych, przysługują 
Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 
RODO. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 

 

Rozdział 25. Załączniki do SWZ 
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

 Formularz ofertowy – Załącznik nr 1; 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 2; 

 Oświadczenie o grupie kapitałowej – Załącznik nr 3; 

 Wzór umowy – Załącznik nr 4 

 
 


