
Gorzyce, 11.03.2021 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I-I.271.2.2021. 

 

Nazwa zadania: Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania 

nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy 

Gorzyce w 2021 r.” 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Nazwa zamawiającego:  Gmina Gorzyce 

Adres zamawiającego:  ul. Sandomierska 75 

Kod Miejscowość:    39-432 Gorzyce 

kontakt: telefon:   15-8362075  

Adres strony internetowej:   http://www.gminagorzyce.pl/bip 

Godziny pracy:   poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30. 

 

II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 
 

 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2019, poz. 2019) – dalej jako Pzp. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o wartości szacunkowej 

poniżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 3 Pzp. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 

pkt 1 Pzp. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy Pzp. 

5. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na 

stronie portalu internetowego miniPortal oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego tj. Gminy Gorzyce http://www.gminagorzyce.pl/bip 

 

IV. INFORMACJĘ, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI. 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty 

z możliwością przeprowadzenia negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa materiałów kamiennych na cele 

bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na 

terenie Gminy Gorzyce w 2021 r.”  jest dostawa materiałów kamiennych na 

cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych  na 

terenie Gminy Gorzyce w 2021 r.  Zamówienie polega na dostawie materiałów 

kamiennych na wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy 

Gorzyce. 

2. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów kamiennych w ilości 1 500 t., w 

tym: 

1) kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 0-31,5/0-32 mm - 300 t.  

2) kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 4-31,5/4-32 mm - 800 t. 



3) kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 0-63 mm - 400 t. 

3. Warunki realizacji dostawy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów kamiennych 

w częściach w ilościach i terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego (rozpoczęcie realizacji dostawy w terminie do pięciu 

dni roboczych od przyjęcia zamówienia).        

2) Dostawy materiałów kamiennych wykonywane będą przy użyciu 

samochodów ciężarowych samowyładowczych z możliwością 

rozładunku na boki i do tyłu (z wyłączeniem ciągników 

samochodowych siodłowych z naczepą),  bezpośrednie dyspozycje 

dotyczące miejsca rozładunku materiałów zostaną wydane Wykonawcy 

przez sołtysa miejscowości lub inną osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego. 

3) Dostarczone materiały muszą spełniać wymogi obowiązujących norm 

dla kruszyw stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym oraz 

posiadać odpowiednie świadectwa, deklaracje, certyfikaty.  

4) Rozliczanie dostaw odbywać się będzie za okresy miesięczne na 

podstawie zestawienia zawierającego: datę dostawy, ilość i asortyment 

materiałów kamiennych, miejsce dostawy, numer rejestracyjny 

samochodu oraz potwierdzenie dostawy przez dysponenta                                 

(do zestawienia należy załączyć kwity wagowe, WZ lub MW na 

poszczególne dostawy). 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia o 

50 %  poszczególnych frakcji materiałów kamiennych w ramach limitu 

zamówionych materiałów i przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całego limitu 

dostawy. 

4. Wspólny Słownik Zamówień:  

kod CPV: 14212300-3, 60100000-9. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 

31 grudnia 2021 r., tj. maksymalnie przez okres do 9 miesięcy. 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY. 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do 

swz.  

 

VIII. INFORMACJA 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. Informacje ogólne. 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, 

który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 



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

„Formularza do komunikacji”. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów 

i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 

zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP).  

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP. 

6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako 

załącznik do niniejszej SWZ. 

7) Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu  klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” 

lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

2. Sposób  komunikowania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  (nie  

dotyczy składania ofert). 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami  w  szczególności  składanie  

oświadczeń,  wniosków  (innych  niż wskazanych  w  rozdziale XIII),  

zawiadomień  oraz  przekazywanie  informacji  odbywa  się elektronicznie  

za  pośrednictwem dedykowanego   formularza:   „Formularz   do 

komunikacji” dostępnego  na  ePUAP  oraz  udostępnionego  przez  

miniPortal. We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  

postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

2) Zamawiający  może  również  komunikować  się  z Wykonawcami za  

pomocą  poczty elektronicznej, e-mail:  przetargi-

gorzyce@gminagorzyce.pl. 

3) Dokumenty  elektroniczne,    składane  są  przez  Wykonawcę  za    

pośrednictwem „Formularza  do  komunikacji”  jako  załączniki.  

Zamawiający  dopuszcza  również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na  wskazany  w  pkt  2  

adres  e-mail. Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  

być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w    rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  

dla  dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 poz. 2415). 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA 



JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 

PZP. 

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w 

inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1) w sprawach proceduralnych zamówienia – Krzysztof Bartoszek - 

przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl, 

2) w sprawach merytorycznych zamówienia – Marian Urbaniak - przetargi-

gorzyce@gminagorzyce.pl. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, określonego w rozdziale XIII ust. 2, przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

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

terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, 

zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

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

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Przygotowanie oferty.  

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz 

z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami 

prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania 

prawnego. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu 

złożenia oferty w postępowaniu. 

4) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający może określić wymagania związane z realizacją 

zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych 

wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia 

i proporcjonalne do jego przedmiotu. 
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5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

 

XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Sposób składania oferty: 

1) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „ofertę” za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna 

dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 

z postępowaniem. 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

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

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 

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

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 

przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

6) Do ofert należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w 

rozdziale XXI, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać 

ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

2. Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 19.03.2021 r. do godziny 09:00. 

 

 

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021 r., o godzinie 10:00.  

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


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. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i 

nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. 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. 

9. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia 

informacje, o których mowa ust. 9 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert 

ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. 

 

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

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

w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o 

którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

f) 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 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 prawomocnie orzeczono 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, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 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. 

 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

1. Do obliczenia ceny ofertowej Wykonawca zastosuje następuj wzór: 

Asortyment  materiałów 
Ilość 

(w tonach) 
Cena jednostkowa 

Wartość netto 

(Ilość x cena 

jednostkowa) 

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana)    0-

31,5/0-32 mm 
300 

  kruszywo kamienne (mieszanka sortowana)   4-31,5/4-

32 mm 
800 

   

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana )   0-63 

mm 
400 

   

  
Razem netto 

  

  
podatek VAT 

  



  
Razem brutto 

  

 

2. Cena oferty jest wynagrodzeniem Wykonawcy i uwzględnia wszystkie 

zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 

należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia.  

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.  

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania 

i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie; 

2) wniesiono wadium; 

3) spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym 

postępowaniu kryterium oceny ofert: 

Nazwa kryterium:  

1) najniższa cena ofertowa (PC) = 60 punktów, 

Najniższa cena ofertowa (PC) - ocena będzie następowała wg wzoru:  

PC = (CN÷CO) x 100 x 0,6, 

gdzie: 

CN - cena oferty najniższej, 

CO - cena oferty badanej 

2) termin płatności (PU) = 40 punktów, 

40 pkt - termin płatności wynoszący 30 dni, 

20 pkt - termin płatności wynoszący 14 dni, 

0 pkt - termin płatności wynoszący 7 dni. 

3) Zamawiający nie będzie dzielił punktacji. Aby zostały przyznane punkty w 

niniejszym kryterium musza zostać osiągnięte wartości progowe. 

3. Ocena będzie następowała wg wzoru:  

P = PC + PU 

gdzie: 

P – suma punktów uzyskanych przez ofertę ze wszystkich kryteriów, 

PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa, 

PU – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności, 

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta 

uzyska najwyższą ilość punktów (P). 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz 

danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców podając w szczególności: 



1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli 

takie będzie miało miejsce; 

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie 

miało miejsce. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 

zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 

tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie wymaganych terminu 

przewidzianego chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, 

w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego 

terminu. 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana 

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 

postępowania. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY. 

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX Pzp. 

 

XX. INFORMACJĘ O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Warunki udziału w postępowaniu dla części I: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek uznaje się za spełniony 

jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie dwoma samochodami 

ciężarowymi samowyładowczych z możliwością rozładunku na boki i do 

tyłu (z wyłączeniem ciągników samochodowych siodłowych z naczepą). 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 

o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 

granicznego - spełnia/nie spełnia. 

 



XXI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1. Do oferty (formularza ofertowego - wypełnionego i podpisanego przez 

Wykonawcę) wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego składa się na 

formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. 

Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 

Wykonawca może skorzystać z ogólnodostępnego narzędzia 

https://espd.uzp.gov.pl/. 

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

3. Na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 274 Pzp Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 

o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie 

i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp. 

5. Zgodnie z art. 139 Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a 

następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została 

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od 

wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

XXII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAWARTE W SWZ. 
1. Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazwy 

firmy. 

8. Zamawiający nie ogranicza udziału Podwykonawców przy realizacji 

przedmiotowego zadania. 

 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

https://espd.uzp.gov.pl/


1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że: 

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu 

ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z 

uwzględnieniem art. 166 ust. 3 Pzp lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie 

Pzp, 

2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z 

załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny 

tych wniosków; 

przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym 

przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu. 

3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do 

tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

4. Udostępnianie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 

rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 

ust. 3-6, stosuje się odpowiednio. 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI. 
1. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji (załączniki do SWZ); 

1) formularz oferty – załącznik nr 1; 

2) JEDZ – załącznik nr 2; 

3) wykaz usług – załącznik nr  3; 

4) wzór umowy – załącznik nr 4. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Gorzyce 

 

Leszek Surdy 



Załącznik nr 1.       
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina Gorzyce 

Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa:           ................................................ 

Siedziba:       ............................................... 

Adres poczty elektronicznej:      ................................................ 

Strona internetowa:      ................................................ 

Numer telefonu:      ……........................................  

Numer faksu:       ……. .....................................  

Numer REGON:      ................................................ 

Numer NIP:       ................................................ 

Osoba upoważniona do reprezentacji  

Wykonawcy i podpisania umowy:    ................................................ 

 

Oświadczamy, że jesteśmy1:  

 przedsiębiorstwem średnim (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 

mln Euro), 

 przedsiębiorstwem małym (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln 

Euro, 

 przedsiębiorstwem dużym. 

II. Zobowiązania wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: „Dostawa materiałów kamiennych na cele 

bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2021 

r.” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za 

cenę: 

Asortyment  materiałów 
Ilość 

(w tonach) 
Cena jednostkowa 

Wartość netto 

(Ilość x cena 

jednostkowa) 

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana)    0-

31,5/0-32 mm 
300 

  kruszywo kamienne (mieszanka sortowana)   4-31,5/4-

32 mm 
800 

   

kruszywo kamienne (mieszanka sortowana )   0-63 

mm 
400 

   

  
Razem netto 

  

  
podatek VAT 

  

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



  
Razem brutto 

  

 

 

Stawka podatku VAT……..%, została naliczona w oparciu o (podać podstawę prawną zastosowanej 

stawki podatku VAT): …………………………………………………………... 

 

Czy złożenie oferty będzie skutkowało wystąpienie obowiązku odwrotnego obciążenia 

u Zamawiającego w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. 

j. Dz. U. 2020, poz. 106): 

 nie, 

 tak, w jakim zakresie ………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

Ustalam: 

 termin płatności wynoszący 30 dni, 

 termin płatności wynoszący 14 dni, 

 termin płatności wynoszący 7 dni, 

 

Termin wykonania: 31.12.2021 r. 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia: 

1) Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

warunków zamówienia.  

3) Oświadczam, że załączony do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy zostały 

przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

Rachunek bankowy na który będzie płatne wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wyboru oferty 

jako najkorzystniejszej: 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2.       

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ  

TECHNICZNYCH. 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość ................................................   Data ..................... 

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami: 

 

Lp. Nazwa urządzenia Uwagi 

1.   

2.   

3.   

4.   

  

 

 

  

 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis wykonawcy) 



I-I.271.2.2021. 
 

Załącznik nr 3. 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia2. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia3 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:  

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu.  
W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego4 Odpowiedź: 

Nazwa:  Dostawa materiałów kamiennych na cele 
bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na 
drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 
2021 r. 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia5: 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów 

kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni 

nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy 

Gorzyce w 2021 r. 

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Dostawa materiałów 

                                                 
2 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 

dokumentowi zamówienia. 

3 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

4 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

5 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni 

nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy 

Gorzyce w 2021 r.”  jest dostawa materiałów 

kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni 

nietrwałych na drogach gminnych  na terenie Gminy 

Gorzyce w 2021 r.  Zamówienie polega na dostawie 

materiałów kamiennych na wskazane przez 

Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Gorzyce. 

2. Zamówienie obejmuje dostawę materiałów 

kamiennych w ilości 2000 t., w tym: 

1) kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 0-

31,5/0-32 mm - 400 t.  

2) kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 4-

31,5/4-32 mm - 1100 t. 

3) kruszywo kamienne (mieszanka sortowana) 0-63 

mm - 500 t. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)6: 

I-I.271.2.2021 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów7: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem8? 

[] Tak [] Nie 

                                                 
6 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 

7 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

8 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
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Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami9? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

                                                                                                                                                         
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 milionów EUR. 

9 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V10. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 

Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej11; 

korupcja12; 

nadużycie finansowe13; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną14 

                                                 
10 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 

11 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

12 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 

2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 

Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 

zamawiającego) lub wykonawcy. 

13 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 

27.11.1995, s. 48). 

14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 

przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 

ramowej. 
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pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu15 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi16. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]17 

Jeżeli tak, proszę podać18: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia20 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki21: [……] 

                                                 
15 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 

(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 

2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

17 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

18 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

20 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 

21 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 22 

[……][……][……] 

 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI23 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

                                                 
22 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

23 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy24? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych25; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej26. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

                                                 
24 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 

25 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 

26 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 

stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 

wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]27 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

                                                 
27 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim28, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.29, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), 
których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby 
[określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

 
 
 
……………….………….       …….…………………….. 
(Data, miejscowość)          (podpis(-y)) 

                                                 
28 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu 

lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 

zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego 

dostępu.  

29 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 

75, 39-432 Gorzyce; 

 inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Gorzyce - iodo@gminagorzyce.pl, 

tel. 15 83 62 075; 

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

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 16, art. 18 oraz 

art. 71 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− 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 Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 


