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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą 

 

 

 

Nazwa zadania: 

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze 

sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla 

OSP Łagów. 

 

 

 

 

 

 

Przyłęk, dnia 22 czerwca 2018 r.     Zatwierdzam: 

 

        ………………………… 

 



 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk 

Tel.: (48) 677 3016, fax.: (48) 677 3001 e-mail: przetargi@przylek.pl; 

http://www.bip.przylek.pl. 

 
działająca z upoważnienia Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.) 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 

PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP 

Łagów zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – wymagania techniczne. 

2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 

a) Odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, 

b) Być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, 

c) Posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej, 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 

5. Rodzaj zamówienia – dostawy 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  34.14.42.10-3 – wozy strażackie, 35.11.00.00-8 

– sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa 

7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się 

jakiekolwiek znaki towarowe , patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne 

procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – 

art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). 

8. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia 

zostały wprowadzone odniesienia do norm , europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 
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9. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne 

jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż 

wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po 

stronie wykonawcy w składanej ofercie. 

10. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo 

wykazać w ofercie , że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie 

wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 

11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie 

szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz 

udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

 

Termin wykonania do dnia 30.09.2018 r. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie 

c) zdolności technicznej lub finansowej; 

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek posiadania zdolności technicznej 

lub zawodowej za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę średniego lub 

ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego o wartości co najmniej 700.000,00 zł. 

brutto. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postepowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizacje zamówienia. 

 

VI. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

 



1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 

podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

1. Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w przedmiocie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) Treść i zakres wymaganego oświadczenia dotycząca spełniania warunków udziału w 

postępowaniu określa załącznik nr 3A do SIWZ (oryginał), 

2) Treść i zakres wymaganego oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z 

postępowania określa załącznik nr 3B do SIWZ (oryginał). 

UWAGA: 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, 

c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w rozdz. V ust.1 pkt.2) lit.c) 

SIWZ: 

- złoży wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu 

przetargu – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Do 

wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

 3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 



1) odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w 

art.86 ust.5 ustawy Pzp (informacja dotycząca otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie, 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt.1) – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 



VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą pisemnie drogą pocztową, za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty, informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: 

Tomasz Olczyk – e-mail: przetargi@przylek.pl, tel. 48 / 677 3016, fax: 48 / 677 3001 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium: 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł. 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w : 

1) Pieniądzu; 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) Gwarancjach bankowych; 

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 

3. Wadium wniesione w pieniądzu, należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Przyłęk - nr 53915700020050050538880006 ( do oferty należy załączyć kopię przelewu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) 

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty w formie 

oryginału. 

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium w następujących sytuacjach: 

1) Po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem 

art.46 ust. 4a ustawy Pzp; 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jego wniesienia żądano. 

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
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9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust.1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

X. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza – jeżeli wadium było wymagane. 

5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium – jeżeli wadium było wymagane. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i treść 

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oferta z załącznikami musi być czytelna. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w 

złotych polskich ( PLN) 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 



7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów , na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 

oryginale. Dokumenty o których mowa w w/w rozporządzeniu inne niż oświadczenia , o 

których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot , na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów , które 

każdego z nich dotyczą. 

10. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka treści oferty, a w szczególności każde 

przerobienie , przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinno być 

parafowane przez Wykonawcę. 

11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

12. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty oraz 

pozostałych dokumentów) przygotowanych  przez Zamawiającego. Wykonawca może 

przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie 

informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. W przypadku gdy 

informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą 

„Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były oddzielnie spięte i dołączone na końcu 

oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z 

innych aktów prawnych, w tym między innymi, z zapisu art.86 ust. 4 ustawy Pzp 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. 

16. Na ofertę składają się: 

a) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał) 

b) Wymagania techniczne – załącznik nr 2 do SIWZ, 

c) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3A do SIWZ (oryginał) 

d) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postepowania – załącznik nr 3B do SIWZ (oryginał) 

e) Wykaz dostaw – załącznik nr 4 do SIWZ 

f) Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ 

g) Informacja dotycząca Podwykonawców – załącznik nr 6 do SIWZ 

h) Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ 

i) Odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowanie Wykonawcy, o ile ofertę składa 

pełnomocnik. 

j) Dowód wniesienia wadium 



 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, pokój nr 3 

(sekretariat) , w godz. 7:00 – 15:00 osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo Pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.) na adres jak wyżej. 

2. Termin składania ofert do dnia 06.07.2018 r. godz. 10:00. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. W 

przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem jako termin złożenia oferty 

Zamawiający uzna termin w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i 

adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, 

oraz oznaczone hasłem: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP 

Łagów” Nie otwierać przed dniem 06.07.2018 r. godz. 10:15. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

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

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj w 

kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

7. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego , w Urzędzie Gminy Przyłęk, 

Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, w dniu 06.07.2018 r. godz. 10:15. 

9. Otwarcie ofert składać się będzie z części jawnej i niejawnej. 

10. W części jawnej przewodniczący komisji przedstawi skład komisji przetargowej, poda 

kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poda 

nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11. Otwarcie ofert jest jawne. 

12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczącą: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

13. W części niejawnej komisja przetargowa sprawdzi Wykonawców, którzy złożyli ofert, czy nie 

podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

14. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymagania wynikające z przepisów ustawy 

Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 



XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie miało 

charakter ryczałtowy. 

2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT – jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a 

końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Cena może być tylko jedna 

5. Cena oferty określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianom. 

6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która uzyska największą sumę punktów w obu kryteriach w oparciu o następujący wzór: 

P = Pc  + Pg 

 

 P – suma punków jaką wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert, 

 Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”, 

 Pg – liczba punków otrzymanych w kryterium „gwarancja” 

2. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, dla ofert które nie podlegają odrzuceniu. 

3. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i  ich znaczenia: 

- cena oferty brutto – 60% 

- gwarancja – 40% 

 

4. Sposób oceny ofert: 

1) Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Kryterium 

będzie liczone matematycznie wg wzoru: 

 

   Cmin 

Pc =                             x 60 

   Cb 

 

Pc – ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena”, 



Cmin – najniższa cena brutto spośród badanych ofert, 

Cb – cena brutto badanej oferty, 

 

2) Kryterium „gwarancja” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego w formularzu 

oferty okresu gwarancji (w miesiącach).Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie 

okres gwarancji, jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach licząc od 

daty odbioru końcowego. Wymagany minimalny okres na jaki zostanie udzielona 

gwarancja wynosi 24 miesiące. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji 

niższego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Maksymalny wymagany przez 

Zamawiającego okres (podlegający punktacji) wynosi 36 miesięcy. Podanie w ofercie 

okresu gwarancji  36 miesięcy i dłuższego, spowoduje przyznanie wykonawcy 

maksymalnej liczby punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana 

gwarancja oferowana przez Wykonawcę).    Kryterium będzie liczone matematycznie wg 

wzoru: 

 

 

   Gb 

Pg =                             x 40 

   Gmax 

 

Pg – ilość punktów badanej oferty w kryterium „gwarancji”, 

Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert, 

Gb – okres gwarancji badanej oferty 

 

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy 

Pzp). 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający faksem lub e-mailem 

zawiadomi wszystkich Wykonawców o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adres , jeżeli są miejscami wykonywania działalności 



Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach ich odrzucenia, a w 

przypadkach, o których mowa w art.89 ust4 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 

spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Unieważnienia postępowania, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 i 4 na stronie internetowej. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 – ustawy Pzp. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Nie dotyczy. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

 

1. Obowiązki stron określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

2. Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty. 

 

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 

zamówienia. 

 

 

XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Informacje o przewidywanych zamówieniach , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 

i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień: 



 

 Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w 

art.67 ust.1 pkt 6i 7 lub art.134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego: 

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 

e-mail: przetargi@przylek.pl 

strona BIP: www.bip.przylek.pl 

 

XXIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych: 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXIV. Aukcja elektroniczna: 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXV. Informacje o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w potępowaniu. 

 

XXVI. Wymagania, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp: 

 

mailto:przetargi@przylek.pl
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Zamawiający nie wskazuje żadnych wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp. 

XXVII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp: 

 

 

Zamawiający nie wskazuje żadnych wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp. 

 

XXVIII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z 

art.36a ust.2 ustawy Pzp: 

 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

  

XXIX. Informacje o procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa 

taką wartość, zgodnie z art. 143a ust.3 ustawy Pzp: 

  

 Nie dotyczy 

 

XXX. Standardy jakościowe, o których mowa w art.91 ust.2a 

 

Nie dotyczy 

 

XXXI. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust.2 

 

Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca złożył Oświadczenia składane na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania , przy użyciu faksu lub 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 

2016 r. poz. 147 i 615) 
 

 

XXXII.  Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców 

pod warunkiem posiadania przez podwykonawców uprawnień do świadczenia usług 



objętych zamówieniem. Informację o podwykonawcach Wykonawca zobowiązany 

jest zawrzeć w załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy , Wykonawca 

zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację 

powierzy podwykonawcy, 

3. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, będzie możliwa jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

 

XXXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) Wykluczenia odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3) Odrzucenia oferty odwołującego; 

4) Opisu przedmiotu zamówienia; 

5) Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać przedstawienie 

zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp. 

 

XXXIV. Załączniki do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 

Załącznik nr 3A – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 



Załącznik nr 3B – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 – Informacja dotycząca podwykonawców 

Załącznik nr 7 – wzór umowy. 

 

 

XXXV.  Ochrona danych osobowych: 

 

 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 Przyłęk, którą reprezentuje 

Wójt Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel. (48) 6773016, adres   e-mail: 

przetargi@przylek.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup nowego 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym 

zamontowanym na stałe dla OSP Łagów.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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. 



 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą postępowania o udzieleniu zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnych z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków  ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


