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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Dane Zamawiaj ącego: 

Skarb Państwa reprezentowany przez Starost ę Suskiego   
ul. Kościelna 5b 
34-200 Sucha Beskidzka 
REGON: 072181675 
NIP: 552-14-27-933 
tel.   +48 33 875 78 00,   +48 33 875 79 20 
fax. + 48 33 874 15 52  
Adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl  

Adres skrzynki ePUAP: /starostwosucha/SkrytkaESP 

lub  

 /starostwosucha/skrytka     

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

https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/ 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-rowne-lub-powyzej-130-tys/ 

 

1.2 Tryb udzielenia zamówienia 

1.2.1 Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.  

1.2.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy tj. w trybie podstawowym 
bez negocjacji. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

1.2.3 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem MiniPortalu i ePUAP oraz 
poczty elektronicznej Zamawiającego.  

1.2.4 Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-
zamowienia2/miniportal 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 93b52f74-a62b-407c-af19-93b6 a96f4f6a 

1.3 Informacje ogólne: 

1.3.1 Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają 
następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.), 

b) „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 SWZ, 

d) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, 

e) „zamawiający” – Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Suskiego. 

1.3.2 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami. 

1.3.3 SWZ wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego. 

1.3.4 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

1.3.5 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
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1.3.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

1.3.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

1.3.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

1.3.9 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.  

1.3.10 Zamawiający nie wymaga konieczności osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

1.3.11 Zamawiający, w granicach określonych przepisem art. 462 i następnych ustawy, dopuszcza 
możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje 
nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.  

1.3.12 Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych  

1.3.13 Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

1.3.14 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:  

1.3.14.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 
5b, 34-200 Sucha Beskidzka; 

1.3.14.2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: 
bip@powiatsuski.pl; 

1.3.14.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporz ądzenie 
dokumentacji geodezyjno – prawnych (post ępowanie nr WZ.272.17.2022)  prowadzonym w 
trybie podstawowym; 

1.3.14.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

1.3.14.5 okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest 
od przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy protokół postępowania wraz z 
załącznikami przechowywany jest 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) umowy o dofinansowanie oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z 
jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą 
być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji 
publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego 

1.3.14.6 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;   

1.3.14.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.3.14.8 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 

                                                 
1 Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

1.3.14.9 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. 
 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych. 

2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: 

2.2.1 Część 1: Sporz ądzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która win na zawiera ć: wykaz 
synchronizacyjny oraz map ę do celów prawnych, dla ni żej wymienionych działek ewid.:   

 
działki ewid. nr 380/4, 444/1, 592/1, 619, 620, 623, 624/2, 626, 627, 631, 632, 638/3, 990, 993, 995, 1002, 
1454/26, 1533, 1538, 1549, 1550, 1552, 1557, 1564, 1568, 1570/2, 1574, 1575/7, położone w Hucisku, 
 

2.2.2 Część nr 2:  Sporz ądzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która win na zawiera ć: wykaz 
synchronizacyjny oraz map ę do celów prawnych, dla ni żej wymienionych działek ewid.:   

 
działki ewid. nr 206/11, 485/2, 507/3, 507/4, 507/38, 507/56, 507/64, 507/70, 561/15, 692/2, 700/2, 701/2, 
1011/3, 1162, 1657/4, 1657/6, 1662/2, 1664, 1665, 1668, 1669, 1676/2, 1677/2, 1681/1, 1716/1, 1902, 1909, 
2026/21, 2026/22, 2058/2, 2069/1, 2241/1, 2354/15, 2693/14, 2693/19, 2763, 2790/2, 2798, 2826, 3006, 3007, 
3010/2, 3012, 3016, 3017/2, 3020/2, 3021/2, 3024/2, 3025/2, 3039/40, 3134/8, 3340/1, 3344/4, 3413/2, 3586/3, 
3664/24, 3664/25, 3706/2, 3891/4, 4050/2, 4371/7, 4376/7, 4377/3, 4377/5, 4378, 4447/3, 4550/3, 4735/12, 
4736/10, 4736/14, 4736/20, 4736/21, 4740/3, 4745/6, 4747/3, 5141/14, 5172/4, 5781/2, 5785, 5847/17, 5939/2, 
5962/6, 5964/3, 6025/2, 6288/10, 6351/54, 6368/4, 6374/14, 6396/2, 6692/6, 6694/4, 8390, 8391, 8392, 8393, 
8396, 8397, 8398, 8403, 8404/1, 8406, 8407, 8409/2, 8410/3, 8410/5, 8414/1, 8415/2, 8418/3, 8420/5, 8421, 
8422, 8423/2, 8424, 8432, 8436, 8437, 8439, 8445, 8446, 8448, 8452, 8456/2, 8462, 8463/1, 8464/2, 8466/2, 
8468/1, 8471, 8472, 8477, 8478, 8479/1, 8480, 8481, 8482, 8483, 8486/1, 8486/2, 8487, 8488, 8490/1, 8498/1, 
8498/2, 8498/3, 8510/1, 8513/2, 8528/3, 8529/8, 8530, 8534/1, 8535/1, 8535/2, 8536/1, 8541, 8547/5, 8550/1, 
8551/1, 8551/2, 8552/24, 8552/25, 8552/26, 8555/9, 8555/10, 8557, 8558, 8560/1, 8562, 8563, 8564, 8565, 
8566, 8568, 8569/1, 8570/4, 8571, 8572, 8574, 8576/6, 8577, 8581, 8582/1, 8582/2, 8582/3, 8583, 8589/2, 
8590/2, 8591/1, 8591/2, 8591/3, 8591/5, 8591/6, 8591/7, 8592, 8593/1, 8593/2, 8595/2, 8596, 8597/1, 8598, 
8599, 8600/1, 8600/3, 8600/6, 8600/8, 8600/9, 8600/10, 8600/13, 8605, 8606/1, 8606/3, 8607/1, 8607/2, 
8607/3, 8608/1, 8608/2, 8689, 8989, 9218, 9234, położone w Krzeszowie 
 

2.2.3 Część nr 3. Sporz ądzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która win na zawiera ć: wykaz 
synchronizacyjny oraz map ę do celów prawnych, dla ni żej wymienionych działek ewid.:    

 

                                                                                                                                                                  
2 Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z 
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania oraz jego załączników 
3 Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie 
żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, 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 RODO prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
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 
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działki ewid. nr 89, 336, 342, 392/1, 498/2, 596/1, 637/6, 701/2, 701/5, 915/1, 1094, 1097, 1098, 1106, 1152, 
1174/1, 1331, 1423/3, 1528/7, 1649, 1689/1, 1695/7, 2549/2, 2584, 2641/1, 2641/2, 2643, 2646, 2647, 2832, 
2865, 2879/1, 2891/13, 3053/4, 3053/7, 3094, 3098, 3102, 3103, 3108, 3109, 3115, 3116/1, 3147, 3190/6, 
3423/1, 3431/1, 3432, 3433/2, 3433/5, 3439/1, 3441, 3442/2, 3443/1, 3446, 3451/1, 3474/1, 3476, 3484/3, 
3486, 3502/1, 3503, 3507, 3511, 3533, 3534, 3536, położone w Kurowie, 

 
2.2.4 Część nr 4. Sporz ądzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która win na zawiera ć: wykaz 

synchronizacyjny oraz map ę do celów prawnych, dla ni żej wymienionych działek ewid.: 
   
działki ewid. nr 227, 2419, 76, 77, 80, 87/1, 87/2, 87/3, 102, 148, 188, 189, 216, 308, 335, 342, 349, 366, 385, 
390, 439, 479/1, 483, 490, 515, 526/1, 532, 615, 622, 646, 739, 756, 777, 802, 811, 824, 845, 864, 1178, 1226, 
1246, 1250, 1255, 1273, 1277, 1298, 1372/1, 1385/1, 1466, 1527, 1563, 1585, 1598, 1612, 1617, 1630, 1657, 
1692, 1706, 1778, 1808, 1813, 1828, 1936/1, 1936/2, 1955, 2017, 2031, 2038, 2046, 2063/1, 2095, 2189, 
2244/1, 2260/2, 2364, 2382/9, 2384/7, 2408/1, 2464/1, 2484/1, 2512, 2558/1, 2605, 2638, 2645, 2648, 2651, 
2677, 2709, 2750, 2814/1, 2836/1, 2906, 2972, 3005, 3022, 3068, 3074, 3154, 3178, 3181, 3188, 3212, 3226, 
3282, 3333/1, 3379/1, 3457, 3466, 3475, 3512, 3513, 3535, 3576, 3654, 3677, 3682, 3688, 3697, 3708, 3712, 
3716, 3758, 3864, 3884, 4065, 4071, 4075, 4078, 4206, 4251, 4264, 4287, 4362, 4369, 4372, 4434, 4494, 
4542, 4560, 4585, 4624, 4640, 4651, 4724, 4796, 5005, 5012, 5018, 5042, 5045, 5050, 5082, 5121, 5132, 
5180, 5231, 5246, 5249, 5263, 5272, 5335, 5343, 5349, 5363, 5377, 5384, 5392, 5477, 5499, 5509, 5521, 
5534, 5540, 5550, 5555, 5609, 5615, 5620, 5691, 5693, 5702, 5717, 5727, 5753, 5766, 5772, 5889, 5902, 
5908, 5925, 5948, 5957, 6066, 6105, 6115, 6128, 6141, 6212, 6304, 6344, 6381, 6410, 6481, 6504, 6518, 
6547, 6550, 6558, 6569, 6589, 6609, 6630, 6634, 6639, 6640, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6652/1, 
6652/2, 6715, 6716, 6717, 6718, położone w Lachowicach,  
 

2.2.5  Część nr 5. Sporz ądzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej, która win na zawiera ć: wykaz 
synchronizacyjny oraz map ę do celów prawnych, dla ni żej wymienionych działek ewid.: 
 
działki ewid. nr 14, 63, 86, 103, 187, 257, 265, 295, 296, 344, 357, 363, 384, 401, 410, 411, 413, 427, 452, 
458, 467, 481, 489, 570, 574, 607, 609, 626, 658, 659, 664, 672, 690, 729, 737, 767, 785, 829, 830, 865, 900, 
911, 959, 966, 980, 1022, 1045, 1075, 1083, 1093, 1109, 1181, 1222, 1223, 1252, 1368, 1384, 1447, 1451, 
1452, 1455, 1479, 1555, 1642, 1644, 1654, 1656, 1810, 1860, 2260, 2318, 2492, 2505, 2546, 2563, 2678, 
2728, 2732, 2897, 2948, 2960, 3013, 3017, 3183, 3215, 3252, 3306, 3501, 3515/2, 3523, 3597, 3720, 3911, 
3979, 3999, 4428, 4438, 4494, 4555, 4592, 4802, 4907, 4910, 4945, 4947, 5104, 5112, 5183, 5188, 5210, 
5219, 5248, 5269, 5292, 5381, 5385, 5386, 5435, 5521, 5526, 5592, 5649, 5692, 5724, 5726, 5770, 5869, 
5949, 5953, 5959, 6048, 6225, 6374, 6455/2, 6463, 6464, 6467/2, 6485/2, 6486, 6562, 6651, 6719, 6887/2, 
6894/2, 6895/2, 6898/2, 7003, 7101, 7220, 7229, 7261, 7285, 7371, 7510, 7517, 7766, 7777, 7875, 7876, 7896, 
7918, 8139, 8141, 8161, 8177, 8184, 8220, 8227, 8576, 8660, 8675, 8710, 8729, 8732, 8756, 8771, 8811, 
8839, 9028, 9095, 9141, 9153, 9172, 9173, 9182, 9222, 9256, 9409, 9429, 9530, 9552, 9866, 10198, 10199, 
10430, 10457, 10620/13, 10646, 10734, 10740/2, 10801, 10805, 10891, 11008, 11026/2, 11032, 11035/1, 
11035/2, 11044, 11048, 11062/2, 11062/4, 11081/1, 11081/2, 11085/2, 11118/4, 11148, 11156, 11157, 11171, 
11198, 11208, 11250/2, 11271, 11314, 11328, 11562, 11573, 11589, 11639, 11717, 11851, 11938, 11960, 
12277, 12405, 12473, 12489, 12519, 12523, 12645, 12698, 12700, 12707, 12913, 12946, 12965, 13014, 
13053, 13068, 13075, 13175, 13177, 13287, 13305, 13469, 13514, 13523, 13590, 13639, 13683, 13705, 
13718, 13742, 13760, 13857, 13876, 13916, 13927, 13933, 13947, 13985, 13993, 14126, 14207, 14225, 
14259, 14261/1, 14261/3, 14261/4, 14291, 14304, 14314, 14321, 14324, 14358, 14361, 14365, 14369, 14378, 
14433, 14464, 14480, 14489, 14505, 14509, 14511, 14589, 14635, 14643, 14670, 14751, 14762, 14777/2, 
14853/1, 14853/3, 14867/2, 14871, 14902, 14924, 15011, 15013, 15055, 15062, 15064, 15072, 15080, 15086, 
15131, 15186, 15217, 15218, 15223/2, 15223/3, 15237/2, 15237/3, 15237/4, 15237/5, 15352, 15371, 15379, 
15392, 15443, 15478, 15480, 15541, 15557, 15559, 15577/1, 15577/3, 15577/4, 15591, 15608, 15686, 15711, 
15720, 15726, 15730, 15737, 15753, 15778, 15785, 15792, 15828, 15838, 15845, 15860, 15863, 15886, 
15938, 15984/2, 16055, 16063, 16102, 16103, 16104, 16106, 16115, 16118, 16122/2, 16123, 16206, 16208, 
położone w Stryszawie. 

 
2.3 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71355000-1 , 71353200-9, 71354000-4 

2.4 Projektowane postanowienia umowy zawarte są w Załączniku Nr 1  do SWZ. 

2.5 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów. 

2.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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2.8 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu 
części prac objętych przedmiotem zamówienia podstawowego (dla innych działek w tych samych lub 
innych miejscowościach na terenie powiatu suskiego), zgodnych z przedmiotem zamówienia 
podstawowego w przypadku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu lub zwiększenia na ten 
cel środków, na warunkach analogicznych do określonych w niniejszym postępowaniu. 

2.9 Zamawiający nie przewiduje koniczności przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2.10 Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy ( w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) osoby wykonujące wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji zamówienia (nie dotyczy osób posiadających uprawnienia zawodowe do 
wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu I i II):  

1) czynności biurowe. 

2.11 Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 95 
ustawy, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań o których mowa powyżej 
oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, zawarte są w projektowanych postanowieniach 
umowy, stanowiących załącznik 1 do SWZ. 

2.12 Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w 
art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

2.13 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

3.1 Zamówienie należy zrealizować w terminie do 5 miesi ęcy od dnia podpisania umowy ,  

 

Rozdział 4 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYC H WARUNKÓW  

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1.1 nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania;  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.  

4.1.2 spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące: 

 
1) zdolno ści do wyst ępowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnie ń do prowadzenia okre ślonej działalno ści gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odr ębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolno ści technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie 
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) w zakresie posiadanego do świadczenia: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

b) w zakresie osób skierowanych przez wykonawc ę do realizacji zamówienia: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w trakcie realizacji zamówienia dysponować 
będzie co najmniej jedną osobą (może być to jedna osoba dla wszystkich części 
zamówienia) posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu I i II: geodezyjne pomiary sytuacyjno- 
wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1990 ze zm.)  

Zamawiający informuje, że dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte 
w innych państwach, uznane w myśl art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2021 r, poz. 1990 ze zm.). 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w celu potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku w postępowaniu, może dysponować jedną osobą 
posiadającą w/w uprawnienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie 
warunków zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający 
nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 
 

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do 
skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych 
wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i wykształceniu, 
doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami swz. 

4.2 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.3 POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
4.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4.3.2 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 
realizacji którego te zdolności są wymagane. 

4.3.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofert ą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 



 
 

8 
 

 

 

4.3.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

4.3.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4.3.6 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

4.3.7 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 5.1 SWZ, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 5 SWZ. 

4.3.8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określać w szczególności:  

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.  

4.3.9 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

4.4 WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
4.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

4.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 5.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4.4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.4.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4.5 PODWYKONAWCY 
4.5.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
4.5.2 Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
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W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
 

5.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 

5.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

Podmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem 
ePUAP (Formularza do komunikacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl  

5.4 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj ą: 

5.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w 
pkt 5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w 
pkt 4.1.1. SWZ- wzór załącznik nr 6 do SWZ.  

5.4.2. wykaz osób  skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie 
spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2 pkt 4 lit. b. SWZ – wzór załącznik nr 5 do SWZ; 

5.4.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p 
dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

5.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

5.6 W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
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 (dalej: Rozporządzenie ws. podmiotowych środków dowodowych) oraz rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 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 (dalej: 
Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej) 

 
Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.  

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej 
oferty na jedną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę na daną 
część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części 
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7.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.4 Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ. 

7.5 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Przedmiotowe dotyczy również składanych podmiotowych środków 
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
sporządzonych w języku obcym 

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

7.7 Do upływu terminu na składanie ofert za po średnictwem „Formularza do zło żenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dost ępnego na ePUAP i udost ępnionego na miniPortalu - 
Wykonawca składa : 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 
do SWZ oraz podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy 

b) pełnomocnictwo  do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik- jeżeli dotyczy (formę pełnomocnictwa określa Rozporządzenie 
ws. komunikacji elektronicznej). 

c) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonaj ą poszczególni Wykonawcy – przy 
czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy. 

d) Zobowi ązanie podmiotu udost ępniaj ącego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt. 4.1.2. SWZ – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ- jeżeli dotyczy . 

e) oświadczenia potwierdzające wstępnie spełnianie przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu nie podleganie przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ, dotyczące odpowiednio: samego Wykonawcy lub 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotu, 
na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy 

 
7.8 Tajemnica przedsi ębiorstwa: 
7.8.1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu utrzymania w poufności tych informacji, 
przekazuje Zamawiającemu w wydzielonym pliku odpowiednio oznaczonym opisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Zobowiązany jest ponadto wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

7.8.2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.  

7.8.3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 
działania w celu utrzymania ich w poufności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  

7.8.4 W przypadku braku zastrzeżenia oraz wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych 
działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 
Analogicznie  połączenie w jeden niepodzielny plik dokumentów oznaczonych jako zawierające 
informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dokumentów nie podlegających temu 
zastrzeżeniu– na wniosek innych Wykonawców lub osób trzecich takie pliki zostaną udostępnione 
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zainteresowanym w całości, jako dokumenty w stosunku do których Wykonawca nie podjął 
niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności.  

7.8.5 Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszej zapisów. 

 
 

 

Rozdział 8 

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY U ŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE 
KOMUNIKOWAŁ SI Ę Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHN ICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ     

 

8.8 W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej.  

8.9 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP 
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: zło żenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacj i. 

8.10 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 miniPortalu oraz Warunków korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

8.11 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji wynosi 150 MB, a plików 
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB. 

8.12 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 lub datę i godzinę serwera pocztowego Zamawiającego. 

8.13 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 
.doc, .docx, .odt.  

8.14 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 
dokonać notariusz. Ponadto szczegółowe zasady poświadczania różnych kategorii dokumentów 
określa Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej  

8.15 W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do podmiotowych środków dowodowych, 
oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych.  

8.16 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się 
znakiem postępowania: WZ. 272.17.2022,  

8.17 Osoby uprawnione do komunikowania z wykonawcami: 

Beata Grzybek  tel. 33-875-79-20- sprawy proceduralne 

Maria Skórzak tel. 33-875-78-28- sprawy merytoryczne 

Zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie natomiast z art. 61 ust 2 ustawy 
komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, o ile jej treść 
jest udokumentowana. 
W związku z powyższym w/w osoby uprawnione są do kontaktów jedynie w kwestiach 
porządkowych lub technicznych. Wyjaśnienia telefoniczne i odpowiedzi w innych kwestiach nie będą 
udzielane. W takim przypadku należy zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem mailowo.  
 

8.18 ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU 
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8.18.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do zło żenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wraz z formularzem 
należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 7.7 SWZ. 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 oraz 
adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

8.18.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
8.18.3 Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu elektronicznego (pliku) 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8.18.4 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

8.18.5 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i 
udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na mini portalu. 

8.18.6 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać wycofania złożonej 
oferty. 
 

8.19 SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY 
SKŁADANIA OFERT WSKAZANYCH W PKT 8.18 SWZ)  

8.19.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dost ępnego na ePUAP 
oraz udost ępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji ) lub na adres poczty 
elektronicznej wskazany w rozdz. 1 SWZ. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (Numerem 
ogłoszenia BZP/Nr referencyjny lub Identyfikatorem postępowania – które są podane m.in. na 
miniPortalu).  

8.19.2 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 rozdz. 1 SWZ adres email. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu  ws. podmiotowych środków 
dowodowych 

Rozdział 9 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 

9.1 Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 08.06.2022 r. do 
godz. 10:00.  

9.2 Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

9.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

9.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.  

9.5 W przypadku awarii w/w systemu, która powodować będzie brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zmiana 
terminu otwarcia ofert zostanie zakomunikowana przez Zamawiającego na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

9.6 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

9.6.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

9.6.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  



 
 

13 
 

 

 

 
Rozdział 10 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1 Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 07.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w  pkt 10.1, 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. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

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

Rozdział 11 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

11.1 Wykonawca poda cenę oferty odrębnie na każdą część zamówienia w Formularzu Ofertowym 
sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ.  

11.2 Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN): liczbowo, z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku oraz słownie.  

11.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

11.4 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

11.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

11.6 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2174, z późn. zm.) (art. 225 ustawy) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w ofercie:  

11.6.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

11.6.2 wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 
powstania obowiązku podatkowego;  

11.6.3 wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 
kwoty podatku; 

11.6.4 wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

 

Rozdział 12 

BADANIE OFERT 

12.1 Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ust. 1 ustawy,).  

12.2 Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ust. 2 ustawy).  

 

Rozdział 13 
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OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH  KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium 

(w %) 

Liczba możliwych 
do uzyskania 

punktów 

1 Cena (C) 60 % 60 punktów 

2 Gwarancja i rękojmia (G) 40% 40 punktów 

 

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

-------------------------------   x 60  = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone w następujący sposób: 

Gwarancja i rękojmia na okres 24- 29 m-cy: 0 punktów 
Gwarancja i rękojmia na okres 30 m-cy: 4 punkty 
Gwarancja i rękojmia na okres 31-35 m-cy: 10 punktów 
Gwarancja i rękojmia na okres 36 m-cy: 16 punktów 
Gwarancja i rękojmia na okres 37--41 m-cy: 22 punktów 
Gwarancja i rękojmia na okres 42 m-cy: 28 punktów 
Gwarancja i rękojmia na okres 43-47 m-cy: 34 punktów 
Gwarancja i rękojmia na okres 48 m-cy i więcej: 40 punktów 
 
Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego : 24 miesiące (podanie 
niższego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty) 

Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert : 48 miesięcy 

Wykonawca musi zaproponować termin gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach tj. 24 lub 25 … lub 
46 lub 47 lub 48 miesięcy. 

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 24 miesięcy, 
natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 48 m-cy do obliczeń 
Zamawiający przyjmie 48 m-cy.. 

 
13.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i 

otrzyma najwyższą punktację (odrębnie dla każdej części). 
 

Rozdział 14 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

14.1 Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli 
oferty o:  

14.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
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wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

14.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

14.1.3 unieważnieniu postępowania  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
 

14.2 Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.3 Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.1.1. oraz 14.2 SWZ, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o 
których mowa w pkt 14.1.1. SWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem 
publicznym.  

 

Rozdział 15 

INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE  
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

15.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

15.2  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt 15.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

15.3  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie 
określonej w Rozdziale 16 SWZ. 

15.4  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

15.5  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

Rozdział 16 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.2 Wykonawca przed datą podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 4% zaoferowanej ceny  w: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) 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  

16.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 
rachunek bankowy zamawiającego nr  51 8128 0005 0065 7233 2000 0110  

(Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej)                             
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z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ usunięcia wad dla umowy nr 
WZ.273.17.2022 część nr ……….” 

16.4 Jeśli zabezpieczenie będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to będzie zawierać oświadczenie 
poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, 
o zapłacie poręczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, 
bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania Zamawiającego. Ponadto poręczenie lub 
gwarancja nie mogą zawierać stwierdzenia, że jakakolwiek zmiana czy uzupełnienie lub inna 
modyfikacja warunków umowy lub prac, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie umowy lub 
w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a 
Wykonawcą, uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Zamawiający wymaga także, aby oświadczenie poręczyciela lub gwaranta wskazywało, że 
sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów związanych z poręczeniem lub gwarancją, 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

16.5 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów bądź 
posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16.6 W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszania jego wysokości. 

16.7 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały 
w  projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Rozdział 17 

POSTANOWIENIA UMOWY 

17.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ.  

17.2  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach 
umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Rozdział 18 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SWZ 

 

18.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

18.2 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

 
Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

19.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

19.2  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

19.3  Odwołanie przysługuje na: 

19.3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
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19.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy; 

19.4  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

19.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

19.6 Odwołanie wnosi się w terminie: 

19.6.1 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

19.6.2 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 19.6.1. 

19.7 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

19.8  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.9  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

19.10 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych". 

19.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 

19.12 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

Rozdział 20 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
 

Integralną częścią SWZ są następujące załączniki: 

20.1   Załącznik Nr 1 - Projektowane postanowienia umowy  
20.2   Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy 
20.3   Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
20.4   Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

20.5   Załącznik Nr 5 - Wykaz osób 

20.6  Załącznik Nr 6 – oświadczenie o aktualności 
 

Zatwierdzam, dnia 31.05.2022r. 
 
 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 
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