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I. Informacje ogólne: 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Gmina Dynów 
ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów 
tel.: (16) 65-21-257; fax: (16) 65-21-257 
e-mail: przetargi@dynow.regiony.pl  
adres strony internetowej: www.gminadynow.pl 
JEDZ należy przesłać na adres e-mail: przetargi@dynow.regiony.pl 
 

działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz niz ej wymienionych Zamawiających (podstawa 
prawna: art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z po z n. zm.): 
1. Szkoła Podstawowa w Bacho rzu, Bacho rz 187, 36-068 Bacho rz 
2. Szkoła Podstawowa w Dąbro wce Starzen skiej, Dąbro wka Starzen ska 131, 36-065 Dyno w 
3. Szkoła Podstawowa w Dylągowej, Dylągowa 44, 36-069 Dylągowa 
4. Szkoła Podstawowa w Lasko wce, Lasko wka 69, 36-068 Bacho rz 
5. Szkoła Podstawowa w Pawłokomie, Pawłokoma 24, 36-065 Dyno w 
6. Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Ulanica 28, 36-065 Dyno w 
7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Harcie im. Ks. B. Markiewicza, Harta 337, 36-067 Harta 
8. Zespo ł Szko ł nr 2 w Harcie, Harta 106, 36-067 Harta 
9. Zespo ł Szko ł nr 3 w Łubnie, Łubno 82, 36-065 Łubno 
10. Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko 
11. Ochotnicza Straz  Poz arna w Bacho rcu, Bacho rzec 233, 37-750 Dubiecko 
12. Ochotnicza Straz  Poz arna w Drohobyczce, Drohobyczka, 37-750 Dubiecko 
13. Ochotnicza Straz  Poz arna w Dubiecku, ul. Straz acka 1, 37-750 Dubiecko 
14. Gmina Miejska Dyno w, ul. Rynek 2, 36-065 Dyno w 
15. Przedszkole Miejskie w Dynowie, ul. Jana Pawła II 15, 36-065 Dyno w 
16. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, ul. Szkolna 11, 36-065 Dyno w 
17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dynowie z Oddziałem Przedszkolnym, ul. Bartko wka 105, 36-065 

Dyno w 
18. S rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie, ul. Jana Pawła II 13, 36-065 Dyno w 
19. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dyno w 
20. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, ul. Ks. Oz oga 6, 36-065 Dyno w 
21. Miejski Os rodek Kultury w Dynowie, ul. Ks. Oz oga 10, 36-065 Dyno w 
22. Ochotnicza Straz  Poz arna w Dynowie Przedmies ciu, ul. Gen. Sikorskiego 36, 36-065 Dyno w 
 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepiso w art. 39-46 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po z n. zm.), 
zwanej dalej ,,Ustawą” lub „ustawą PZP”. Wartos c  zamo wienia przekracza kwoty okres lone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP. Do czynnos ci podejmowanych przez Zamawiającego  
i Wykonawco w, jez eli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025). 
 
 
II. Opis i określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamo wienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie  

w ilos ci 3 918 750 kWh. 
2. Szczego łowy zakres zamo wienia został okres lony w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunko w Zamo wienia (dalej SIWZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamo wienia zostały 
okres lone we wzorze umowy sprzedaz y energii elektrycznej - załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Dostawa energii elektrycznej odbywac  się będzie na warunkach okres lonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755) oraz zgodnie  
z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczego lnos ci ze standardami jakos ci obsługi 
odbiorco w okres lonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczego łowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen  w obrocie energią elektryczną 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2500). 

4. Usługi dystrybucyjne będą s wiadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z 
włas ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A. 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:  

mailto:przetargi@dynow.regiony.pl
http://www.gmina.dynow.pl/
mailto:przetargi@dynow.regiony.pl
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5.1. zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaz y do Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
w celu realizacji zawartej umowy sprzedaz y energii elektrycznej, 

5.2. reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy. 
6. W Załączniku nr 2 do SIWZ wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), kto re 

mogą podlegac  zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaz  energii elektrycznej w obrębie grup 
taryfowych ujętych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu oferty. 

7. Podana wielkos c  wolumenu energii elektrycznej okres lona w pkt 1 jest wartos cią szacowaną na 
podstawie dotychczasowego zuz ycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 
zwiększenia łącznej ilos ci zakupionej energii elektrycznej względem ilos ci okres lonej w pkt. 1, 
spowodowanej zmniejszonym lub zwiększonym zuz yciem energii elektrycznej w ilos ci odpowiadającej 
rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezalez nie od szacunkowej prognozy jej zuz ycia. 
Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego przewidywanej ilos ci energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zuz ycia 
okres lonego w pkt. 1 nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 
rozliczeniem za faktycznie zuz ytą ilos c  energii elektrycznej wg cen okres lonych w umowie. Zaistnienie 
okolicznos ci, o kto rych mowa spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia 
nalez nego Wykonawcy z tytułu Umowy. 

8. Standardy jakos ciowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamo wienia opisane są 
w: 
8.1. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755), 
8.2. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczego łowych warunko w 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz.623,  
z po z n. zm.), 

8.3. rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczego łowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen  w obrocie energią elektryczną (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2017 r., poz. 2500). 

9. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamo wienia (CPV): 
09300000-2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 
09000000-3 - produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne z ro dła energii 
09310000-5  – elektrycznos c  

10. Zamawiający z ąda wskazania przez Wykonawcę częs ci zamo wienia, kto rych wykonanie zamierza 
powierzyc  podwykonawcy, i podania nazw (firm) podwykonawco w. Powierzenie wykonania częs ci 
zamo wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos ci za nalez yte wykonanie 
tego zamo wienia. Zgodnie z art. 36ba ust. 2 jez eli zamawiający stwierdzi, z e wobec danego 
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpic  tego 
podwykonawcę lub zrezygnowac  z powierzenia wykonania częs ci zamo wienia podwykonawcy. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamo wienia przez Wykonawcę. 
 
 
III. Opis części zamówienia, oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częs ciowych i wariantowych. 
 

IV. Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje okres lania w opisie przedmiotu zamo wienia wymagan  związanych z realizacją 
zamo wienia, o kto rych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
 
V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamo wien , o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
Zamo wien  Publicznych. 
 
VI. Umowy ramowe. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
VII. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie zamierza ustanawiac  dynamicznego systemu zakupo w. 
 
VIII. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 
IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy. 
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X. Termin wykonania zamówienia: 
Umowa będzie obowiązywac  od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2020 jednakz e sprzedaz  energii 
elektrycznej będzie realizowana nie wczes niej niz  od dnia wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ, dla 
kaz dego ppe oddzielnie po uprzednim skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umo w sprzedaz y energii 
elektrycznej lub umo w kompleksowych i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 
 
XI. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych – PLN. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 
XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 
 
1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, okres lone przez Zamawiającego w ogłoszeniu  

o zamo wieniu i SIWZ. 
 

2. Zamawiający informuje, z e zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, kto rego oferta została najwyz ej oceniona zgodnie z kryteriami 
oceny ofert, okres lonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

3. Warunki udziału w postępowaniu. 
3.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 
3.1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e: 
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 755) 

Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców występujących wspólnie, który będzie 
wykonywał zamówienie w zakresie dostaw, których realizacja wymaga uprawnień 
wskazanych w Rozdziale XII pkt. 3.1.1 lit. a SIWZ, musi wykazać się posiadaniem takich 
uprawnień. 

3.1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e z e: 
a) w okresie nie wczes niejszym niz  1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert, posiada s rodki finansowe lub zdolnos c  kredytową na kwotę nie mniejszą niz  
500.000 zł (pięc set tysięcy złotych), 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia nie mniejszą niz  500.000 zł (pięc set tysięcy złotych). 

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po 
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

3.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jez eli wykaz e, z e: 
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres 
prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, nalez ycie wykonał lub wykonuje 
co najmniej 2 zamo wienia (umowy), z kto rych kaz de zamo wienie (umowa) odpowiada 
swoim rodzajem niniejszemu zamo wieniu, co oznacza, z e kaz de z nich obejmowało lub 
obejmuje dostawę energii elektrycznej, a wolumen zrealizowanych dostaw (wartos c )  
w okresie kolejnych 12 miesięcy kaz dego zamo wienia (umowy) w wyz ej wymienionym 
zakresie wynosił co najmniej 1900 MWh. 
Uwaga:  
– w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, określony w Rozdziale XII pkt. 3.1.3 SIWZ, 
musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 
– w przypadku, gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału  
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w postępowaniu, określonego w Rozdziale XII pkt. 3.1.3 SIWZ polega na zdolnościach innych 
podmiotów, powyższy warunek musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów. 
 

3.2. Wykonawca moz e w celu potwierdzenia spełniania warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych 
mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1.2 oraz 3.1.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamo wienia, polegac  na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej innych podmioto w, niezalez nie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunko w prawnych. 

3.3. Zamawiający informuje, z e w sytuacji, o kto rej mowa w Rozdziale XII pkt. 3.2 uzna warunek za 
spełniony jes li: 
3.3.1 Wykonawca, kto ry polega na zdolnos ciach innych podmioto w udowodni Zamawiającemu, 

z e realizując zamo wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmioto w,  
w szczego lnos ci przedstawiając zobowiązanie tych podmioto w do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobo w na potrzeby realizacji zamo wienia; 
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnos ciach innych podmioto w na zasadach 
okres lonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umoz liwiającym nalez yte wykonanie zamo wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobo w, 
Zamawiający z ąda złoz enia wraz z ofertą dokumento w, kto re okres lają w szczego lnos ci: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobo w innego podmiotu; 
b) sposo b wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonaniu zamo wienia publicznego;  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia publicznego 

3.3.2 Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolnos ci 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunko w udziału w postępowaniu oraz zbada, 
czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy wskazane przez Zamawiającego 
w Ogłoszeniu i SIWZ. 

3.3.3 Zamawiający informuje, iz  w przypadku, gdy zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o kto rym mowa w Rozdziale XII pkt. 3.2 
SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunko w udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, Zamawiający zaz ąda, aby 
Wykonawca w terminie okres lonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częs ci zamo wienia, jez eli 

wykaz e zdolnos ci techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, 
o kto rych mowa w Rozdziale XII pkt. 3.1.2 i 3.1.3 SIWZ. 
 

4. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP: 
 
4.1. O udzielenie zamo wienia mogą ubiegac  się Wykonawcy, kto rzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania w tym: 
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy PZP, 
4.1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie okolicznos ci wskazanych w ogłoszeniu i SIWZ, 

spos ro d okolicznos ci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy PZP. 
4.2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) oraz art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) 

ustawy PZP wykluczy z postępowania: 
4.2.1. Wykonawcę, w stosunku do kto rego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 
1579, 1948 i 2260) lub kto rego upadłos c  ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, kto ry po 
ogłoszeniu upadłos ci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jez eli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba z e sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłos ciowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. 
poz. 791), 

4.2.2. Wykonawcę, kto ry w sposo b zawiniony powaz nie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podwaz a jego uczciwos c , w szczego lnos ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub raz ącego niedbalstwa nie wykonał lub nienalez ycie wykonał zamo wienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych, 
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4.2.3. Wykonawcę, kto ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos ci podatko w, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą 
stosownych s rodko w dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o kto rym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 15 ustawy, chyba z e Wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci, 
 

4.2.4. Wykonawcę, kto ry nie wykazał spełniania warunko w udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złoz enia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia, 

4.2.5. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, kto rego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o kto rym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1137, z po z n. zm) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie ((Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),  

b) o charakterze terrorystycznym, o kto rym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o kto rym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

4.2.6. Wykonawcę, jez eli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspo lnika spo łki w spo łce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spo łce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o kto rym mowa w pkt 4.2.5; 

4.2.7. Wykonawcę, wobec kto rego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatko w, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba z e wykonawca dokonał płatnos ci nalez nych podatko w, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiąz ące porozumienie w sprawie spłaty tych nalez nos ci, 

4.2.8. Wykonawcę, kto ry w wyniku zamierzonego działania lub raz ącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, z e nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane 
dalej „kryteriami selekcji”, lub kto ry zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawic  
wymaganych dokumento w, 

4.2.9. Wykonawcę, kto ry w wyniku lekkomys lnos ci lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące miec  istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, 

4.2.10.Wykonawcę, kto ry bezprawnie wpływał lub pro bował wpłynąc  na czynnos ci 
zamawiającego lub pozyskac  informacje poufne, mogące dac  mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamo wienia, 

4.2.11.Wykonawcę, kto ry brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamo wienia lub 
kto rego pracownik, a takz e osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o s wiadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba z e spowodowane tym zakło cenie konkurencji moz e byc  
wyeliminowane w inny sposo b niz  przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu, 

4.2.12.Wykonawcę, kto ry z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakło cenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamo wienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazac  za pomocą stosownych s rodko w dowodowych, 

4.2.13.Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec kto rego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamo wienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 paz dziernika 2002 r.  
o odpowiedzialnos ci podmioto w zbiorowych za czyny zabronione pod groz bą kary (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933), 

4.2.14.Wykonawcę, wobec kto rego orzeczono tytułem s rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamo wienia publiczne, 

4.2.15.Wykonawco w, kto rzy nalez ąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumento w (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 
798), złoz yli odrębne oferty, oferty częs ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba z e wykaz ą, z e istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakło cenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 

z zastrzez eniem okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 24 ust. 7-11 ustawy PZP. 
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4.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazac , z e nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnos ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmioto w, Zamawiający - z zastrzez eniem art. 24aa ustawy 
PZP – zbada czy nie zachodzą wobec tych podmioto w podstawy wykluczenia, o kto rych mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy, jak ro wniez  podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 
5 pkt 1), 2), 8) ustawy PZP i kto re wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ.  

4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
www.gminadynow.pl informacji dotyczących m.in. nazw (firm) oraz adreso w Wykonawco w, 
kto rzy złoz yli oferty, przekazuje Zamawiającemu os wiadczenie o przynalez nos ci lub braku 
przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumento w (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), o kto rej mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej 
samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

4.6. Wraz ze złoz eniem os wiadczenia o kto rym mowa w pkt 4.5 wyz ej, Wykonawca moz e przedstawic  
dowody, z e powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakło cenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia. 

4.7. Wykonawca, kto ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy PZP oraz 
16-20 ustawy PZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP, moz e przedstawic  dowody na to, z e 
podjęte przez niego s rodki są wystarczające do wykazania jego rzetelnos ci, w szczego lnos ci 
udowodnic  naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zados c uczynienie pienięz ne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjas nienie stanu faktycznego oraz wspo łpracę z organami s cigania oraz podjęcie konkretnych 
s rodko w technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kto re są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy PZP nie stosuje się, jez eli wobec Wykonawcy, będącego 
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamo wienia oraz nie upłynął okres lony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 

4.8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany 
złoz yc  wraz z ofertą aktualne os wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  
w Ogłoszeniu o zamo wieniu i SIWZ w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamo wienia, 
zwanego dalej „JEDZ”, kto rego wzo r zawarty jest w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 
Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. stanowiącego standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamo wienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Załącznik 1 do ww. 
Rozporządzenia zawiera instrukcję, w kto rej opisano sposo b wypełnienia JEDZ. 

 
 
XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1), 2) i 8) 
ustawy PZP: 
 
Część I – oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą 
 
1. Zamawiający z ąda złoz enia, najpo z niej w terminie złoz enia oferty, aktualnego na dzien  składania ofert 

os wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamo wieniu oraz w SIWZ, 
stanowiącego wstępne potwierdzenie, z e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
1.1. Os wiadczenie, o kto rym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie JEDZ. 
1.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualny JEDZ w formie elektronicznej.  

Zasady składania JEDZ określono w Rozdziale XIV pkt 3. SIWZ. 
1.3. Utworzony wzo r JEDZ jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl oraz jako plik ESPD - załącznik nr 5 do SIWZ na stronie 
www.gminadynow.pl 

1.4. Jak postępowac , by pobrac  i poprawnie wypełnic  JEDZ: 
1.5. Na stronie internetowej Zamawiającego www.gminadynow.pl pod nazwą niniejszego 

postępowania został udostępniony plik „ESPD” – załącznik nr 5 do SIWZ. Plik ten nalez y pobrac   
i zapisac  na komputerze. 
1.5.1 Następnie po uruchomieniu wyz ej wymienionej strony internetowej 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl ,  
nalez y wybrac  >„język polski”,  
potem zaznaczyc  >„Jestem wykonawcą”, 
i >„zaimportowac  ESPD” 

http://www.gmina.dynow.pl/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
http://www.gmina.dynow.pl/
http://www.gmina.dynow.pl/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
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1.5.2. W opcji „Załaduj dokument” nalez y zaimportowac  zapisany wczes niej na własnym 
komputerze plik „ESPD” – załącznik nr 5 do SIWZ i kliknąc  „Dalej”. 

1.5.3. Pojawi się przygotowany do wypełnienia. 
1.5.4. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając tres c  

zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po 
sporządzeniu JEDZ nalez y go podpisac  przez osobę lub osoby uprawnione. 
Odpowiednikiem warunko w udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy są kryteria 
kwalifikacji, o kto rych mowa w JEDZ. Wykonawca w JEDZ nie wypełnia „Częs ci V: 
ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydato w”. 

1.6. JEDZ musi potwierdzac  spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia i musi byc  podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

1.7. W przypadku Wykonawcy, kto ry polega na zdolnos ciach innych podmioto w, Wykonawca składa 
takz e JEDZ dotyczący kaz dego z tych podmioto w potwierdzający brak istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunko w udziału w postępowaniu  
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, podpisany przez osoby uprawnione do 
reprezentowania innego podmiotu. 

1.8. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, JEDZ składa kaz dy  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie. JEDZ ma potwierdzac  spełnianie 
warunko w udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim kaz dy z tych Wykonawco w wykazuje 
spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. JEDZ kaz dego  
z Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o zamo wienie, podpisuje osoba uprawniona do 
reprezentowania kaz dego z tych Wykonawco w. 

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobo w na 
potrzeby realizacji zamo wienia oraz inne dokumenty, o kto rych mowa w Rozdziale XII pkt. 3.3.1. SIWZ. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo okres lające jego zakres, 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspo lnie o udzielenie zamo wienia, 
pełnomocnictwo okres lające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania 
ich w postępowaniu, stosownie do postanowien  art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 

 
 
Część II – Oświadczenia składane przez Wykonawcę, bez wezwania ze strony Zamawiającego po 
czynności otwarcia ofert 
 
Os wiadczenie Wykonawcy o przynalez nos ci albo braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej.  
W przypadku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moz e złoz yc  wraz  
z os wiadczeniem dokumenty bądz  informacje potwierdzające, z e powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakło cenia konkurencji w postępowaniu.  
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kto rych mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaz e Zamawiającemu przedmiotowe os wiadczenie o przynalez nos ci lub 
braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, o kto rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Przykład wzoru os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do tej samej grupy kapitałowej, 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
 
Część III – oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na podstawie wezwania 
Zamawiającego 
 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamo wienia wezwie Wykonawcę, kto rego oferta została najwyz ej  

oceniona, do złoz enia w wyznaczonym terminie, nie kro tszym niz  10 dni, aktualnych na dzien  złoz enia 
os wiadczen  lub dokumento w: 
5.1. potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu oraz 
5.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 
- okres lonych w Ogłoszeniu o zamo wieniu, w SIWZ i w ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajo w dokumento w jakich moz e z ądac  zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamo wienia (Dz.  U. z 2016 r., poz. 1126), zwanym dalej 
„rozporządzeniem w sprawie dokumento w”. 

 
6. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

okres lonej działalnos ci zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepiso w, Zamawiający zaz ąda: 
6.1. waz nej koncesji na prowadzenie działalnos ci gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, 

wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 
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1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755). 
7. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający zaz ąda dokumento w: 
7.1. informacji banku lub spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo-kredytowej potwierdzającej wysokos c  

posiadanych s rodko w finansowych lub zdolnos c  kredytową Wykonawcy, w okresie nie 
wczes niejszym niz  1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

7.2. potwierdzających, z e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia na sumę gwarancyjną okres loną 
przez zamawiającego. 

Jez eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moz e złoz yc  dokumento w dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moz e złoz yc  inny dokument, kto ry  
w wystarczający sposo b potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału  
w postępowaniu. 

8. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 
Zamawiający zaz ąda dokumento w: 
8.1. wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych ro wniez  

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jez eli okres 
prowadzenia działalnos ci jest kro tszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartos ci, przedmiotu, 
dat wykonania i podmioto w, na rzecz kto rych dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodo w okres lających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalez ycie, przy 
czym dowodami, o kto rych mowa, są referencje bądz  inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz kto rego dostawy były wykonywane, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jez eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskac  tych dokumento w – os wiadczenie Wykonawcy; w przypadku s wiadczen  
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądz  inne dokumenty potwierdzające 
ich nalez yte wykonywanie powinny byc  wydane nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
Jez eli wykaz, os wiadczenia lub inne złoz one przez Wykonawcę dokumenty będą budzic  
wątpliwos ci Zamawiającego, Zamawiający moz e zwro cic  się bezpos rednio do włas ciwego 
podmiotu, na rzecz kto rego dostawy były wykonywane, a w przypadku s wiadczen  okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
 

9. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznos ciach, o kto rych mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP, okres lonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamo wieniu oraz 
SIWZ, Zamawiający zaz ąda złoz enia następujących os wiadczen  i dokumento w: 
9.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy wystawionej nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
9.2. zas wiadczenia włas ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z e Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatko w, wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, z e Wykonawca zawarł 
porozumienie z włas ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci 
wykonania decyzji włas ciwego organu, 

9.3. zas wiadczenia włas ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen  Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, z e 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wczes niej niz  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, z e Wykonawca zawarł porozumienie z włas ciwym organem  
w sprawie spłat tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczego lnos ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty 
zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu, 

9.4. odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, 
jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

9.5. os wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatko w, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 
- dokumento w potwierdzających dokonanie płatnos ci tych nalez nos ci wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąz ącego porozumienia w sprawie spłat tych 
nalez nos ci - wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ, 

9.6. os wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem s rodka zapobiegawczego 
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zakazu ubiegania się o zamo wienia publiczne- wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ, 
9.7. os wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatko w i opłat lokalnych, o kto rych 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1785) - wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ, 

 
10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
kto rej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale XIII SIWZ pkt 9.1 SIWZ Wykonawca składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny ro wnowaz ny dokument 
wydany przez włas ciwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dotyczy informacja albo 
dokument w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jez eli w kraju, w kto rym miejsce 
zamieszkania ma osoba, kto rej dokument miał dotyczyc , nie wydaje się takich dokumento w, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym os wiadczenie tej osoby złoz onym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
włas ciwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien byc  wystawiony nie 
wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

11. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumento w wskazanych w Rozdziale XIII pkt 9.1. – 9.4. SIWZ, 
składa: 
11.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

ro wnowaz ny dokument wydany przez włas ciwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  
w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, kto rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy PZP - wystawioną/y nie wczes niej niz  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

11.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, z e:  
11.2.1 nie zalega z opłacaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo z e zawarł porozumienie z włas ciwym organem w sprawie spłat tych 
nalez nos ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego lnos ci uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci 
lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organu - wystawiony nie 
wczes niej niz  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

11.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci – wystawiony nie wczes niej niz  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12. Jez eli w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, kto rej dokument dotyczy, nie wydaje się dokumento w, wskazanych w Rozdziale XIII pkt 11 
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio os wiadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo oso b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os wiadczenie osoby, kto rej 
dokument miał dotyczyc , złoz one przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas ciwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione odpowiednio  
w terminach okres lonych w Rozdziale XIII pkt 11 SIWZ. 
 

13. Zasady udziału Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o udzielenie zamo wienia: 
13.1. Wykonawcy ubiegający się wspo lnie o udzielenie zamo wienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamo wienia publicznego, 

13.2. Wykonawcy, o kto rych mowa w Rozdziale XIII pkt 13.1 SIWZ składają jedną ofertę  
z uwzględnieniem postanowien  w Rozdziale XIII pkt 1.8 SIWZ. 
 

14. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez Wykonawcę, Zamawiający moz e 
zwro cic  się do włas ciwych organo w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto rej dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

15. Wykonawca nie jest obowiązany do złoz enia os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających 
spełnianie warunko w udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jez eli 
Zamawiający posiada os wiadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub moz e je uzyskac  za 
pomocą bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych, w szczego lnos ci rejestro w publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnos ci podmioto w realizujących 
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zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępnos ci os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych mowa  

w § 5 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy  
z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia w sprawie dokumento w w formie elektronicznej 
pod okres lonymi adresami internetowymi ogo lnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę os wiadczenia lub dokumenty. 

17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych mowa w § 5  
i § 7 rozporządzenia w sprawie dokumento w, kto re znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,  
w szczego lnos ci os wiadczen  lub dokumento w przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie  
z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych os wiadczen  lub dokumento w, o ile są one aktualne. 

18. W przypadku, o kto rym mowa w Rozdziale XIII pkt 16 SIWZ Zamawiający moz e z ądac  od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 
przez Zamawiającego dokumento w. 

19. Jez eli Wykonawca nie złoz y Jednolitego Dokumentu, os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających 
spełnianie warunko w udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumento w 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, os wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwos ci, Zamawiający wzywa do ich 
złoz enia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjas nien  w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba z e mimo ich złoz enia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjas nien  oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. 

20. Jez eli Wykonawca nie złoz y wymaganych pełnomocnictw albo złoz y wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złoz enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba z e mimo ich złoz enia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. 

21. Zamawiający wzywa takz e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoz enia wyjas nien  dotyczących 
os wiadczen  lub dokumento w, o kto rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. 

22. Jez eli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamo wienia, Zamawiający moz e na kaz dym etapie postępowania wezwac  Wykonawco w do złoz enia 
wszystkich lub niekto rych os wiadczen  lub dokumento w potwierdzających, z e nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jez eli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, z e złoz one uprzednio os wiadczenia lub dokumenty nie są juz  aktualne, do złoz enia aktualnych 
os wiadczen  lub dokumento w. 

23. Os wiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę, mają 
spełniac  wymagania okres lone w ustawie i w przepisach rozporządzenia w sprawie dokumento w,  
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym 
standardowy formularz JEDZ (Dz. U. L 3/16) oraz w ogłoszeniu o zamo wieniu i w SIWZ. 

 
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami: 
 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 

pos rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z po z n. zm.), osobis cie, za pos rednictwem posłan ca, 
faksu lub przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z po z n. zm.),  
z zastrzez eniem postanowien  pkt 2 i 3. 
 

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca albo osobiście, Wykonawca są obowiązani 
składac : 
2.1. ofertę – pod rygorem niewaz nos ci – w formie pisemnej (oryginał), 
2.2. os wiadczenia, o kto rych mowa w SIWZ (Rozdział XIII pkt 2, pkt 5, pkt 9.5-9.7) – dotyczące 

Wykonawcy i innych podmioto w, na kto rych zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca na 
zasadach okres lonych w art. 22a ustawy PZP - w oryginale, 

2.3. dokumenty, o kto rych mowa w SIWZ (Rozdział XIII pkt 6, 7, 8, 9.1-9.4) – inne niz  os wiadczenia,  
o kto rych mowa w pkt 2.2 – w oryginale lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem.  
Pos wiadczenia za zgodnos c  z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
kto rego zdolnos ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspo lnie ubiegający się  
o udzielenie zamo wienia publicznego, w zakresie dokumento w, kto re kaz dego z nich dotyczą. 
Pos wiadczenie za zgodnos c  z oryginałem dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania 
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danego podmiotu. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby 
upowaz nione do reprezentowania firmy, wskazane we włas ciwym rejestrze bądz  w stosownym 
pełnomocnictwie, kto re nalez y załączyc  do oferty. 

2.4. pełnomocnictwa w oryginale w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii pos wiadczonej notarialnie za zgodnos c   
z oryginałem, 

2.5. dokument wadium w oryginale – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz  pienięz na. 
 
3. W postępowaniu Wykonawca przesyła zamawiającemu JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem s wiadczącym usługi certyfikacyjne, i zaszyfrowany na adres poczty 
elektronicznej przetargi@dynow.regiony.pl w taki sposo b, aby JEDZ dotarł do zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, z e pod adresem 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl („Jednolity europejski dokument 
zamo wienia (ESPD). Serwis umoz liwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD”) Komisja 
Europejska udostępniła narzędzie umoz liwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, 
wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamo wienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). 
3.1. Lista podmioto w udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest 

dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji: 
www.nccert.pl 
http://www.nccert.pl/ 

3.2. Złoz enie JEDZ wraz z ofertą w formie pisemnej w postaci papierowej lub na nos niku danych  
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne i nie stanowi jego złoz enia przy uz yciu s rodko w 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepiso w ustawy z dnia 18 lipca 2002 o s wiadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

3.3. W przypadku wspo lnego ubiegania się o zamo wienie przez Wykonawco w, kaz dy z tych 
Wykonawco w sporządza JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

3.4. Wykonawca, kto ry powołuje się na zasoby innych podmioto w, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunko w udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące tych podmioto w, w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kaz dego z tych 
podmioto w, w zakresie, w jakim potwierdzają okolicznos ci, o kto rych mowa w tres ci art. 22 ust. 1 
ustawy PZP. Analogiczny wymo g dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę na podstawie art. 
25a ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

3.5. Wykonawca sporządzając JEDZ w postaci elektronicznej moz e korzystac  z narzędzia ESPD lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, kto re umoz liwiają wypełnienie JEDZ  
i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z formato w danych okres lonych w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia Rady Ministro w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjnos ci, minimalnych wymagan  dla rejestro w publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan  dla systemo w teleinformatycznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 2247).  
Zaleca się sporządzenie JEDZ w formatach: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt. 

3.6. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostac  zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 
dostępowym. W tym celu Wykonawca moz e posłuz yc  się narzędziami oferowanymi przez 
oprogramowanie, w kto rym przygotowuje dokument os wiadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 
skorzystac  z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart 
Sign) lub komercyjnych.  

3.7. Wykonawca zamieszcza hasło dostępowe do pliku JEDZ w tres ci swojej oferty składanej w formie 
pisemnej w pkt 11 Formularza oferty. Tres c  oferty Wykonawcy moz e zawierac , jes li to niezbędne, 
takz e inne informacje dla prawidłowego dostępu do JEDZ, w szczego lnos ci informacje  
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych  
w JEDZ. 

3.8. W tres ci przesłanej wiadomos ci z JEDZ wykonawca wskazuje nazwę postępowania oraz 
oznaczenie sprawy, zgodnie z wymaganiami zamawiającego okres lonymi w SIWZ oraz informacje 
umoz liwiające identyfikację wykonawcy. 

3.9. Wykonawca, przesyłając JEDZ, z ąda potwierdzenia dostarczenia wiadomos ci zawierającej JEDZ. 
3.10. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomos ci zawierającej JEDZ z serwera 

pocztowego Zamawiającego. 
3.11. Obowiązek złoz enia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposo b okres lony powyz ej dotyczy ro wniez  JEDZ składanego na wezwanie  

mailto:przetargi@dynow.regiony.pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
http://www.nccert.pl/
http://www.nccert.pl/
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w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, jednakz e w takim przypadku Zamawiający nie wymaga 
szyfrowania tego dokumentu. 

 
4. Jez eli Zamawiający lub Wykonawca przekaz ą – inne niz  okres lone w pkt 2 i 3 - os wiadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pos rednictwem faksu na nr faksu (16) 65-21-257 lub drogą 
elektroniczną przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o s wiadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@dynow.regiony.pl kaz da 
ze stron na z ądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Os wiadczenia i dokumenty uwaz a się za złoz one w terminie, jez eli ich tres c  dotarła do adresata przed 
upływem wyznaczonego terminu. 

6. Wykonawca moz e zwro cic  się do Zamawiającego o wyjas nienie tres ci SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjas nien  niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie po z niej niz  do kon ca 
dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jez eli wniosek o wyjas nienie 
tres ci SIWZ wpłynie po upływie terminu, o kto rym mowa powyz ej, lub dotyczy udzielonych wyjas nien , 
Zamawiający moz e udzielic  wyjas nien  albo pozostawic  wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamies ci 
wyjas nienia na stronie internetowej, na kto rej udostępniono SIWZ. 

7. Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o kto rym mowa  
w pkt 6. 

8. W przypadku rozbiez nos ci pomiędzy tres cią SIWZ a tres cią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
nalez y przyjąc  tres c  pisma zawierającego po z niejsze os wiadczenie Zamawiającego. 

9. Nie będą udzielane wyjas nienia na zapytania dotyczące SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą 
telefoniczną. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawco w, w celu wyjas nienia 
wątpliwos ci dotyczących SIWZ. 
 

XV. Wymagania dotyczące wadium: 
1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnies c  wadium w wysokos ci 30.000 zł  

(trzydzies ci tysięcy złotych) w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spo łdzielczej kasy oszczędnos ciowo –kredytowej, z tym z e poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięz nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie 
poręczen  udzielanych przez podmioty, o kto rych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359  
i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 

2. Złoz one poręczenie lub gwarancja muszą zawierac  w swojej tres ci zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a 
i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien 
zawierac  bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 
kwoty wadium, na pierwsze, pisemne z ądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, 
powstałe na skutek okolicznos ci okres lonych w ustawie PZP. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel 
nie moz e uzalez niac  dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Gminy Dyno w) dodatkowych 
warunko w (np. z ądanie przesłania wezwania zapłaty za pos rednictwem banku prowadzącego rachunek 
Gminy Dyno w), albo z ądania potwierdzenia przez notariusza, z e podpisy złoz one na z ądaniu zapłaty 
nalez ą do oso b umocowanych do występowania w imieniu Gminy Dyno w, albo z ądanie złoz enia 
wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłoz enia dodatkowych 
dokumento w (opro cz dokumentu potwierdzającego umocowanie oso b do występowania w imieniu 
Gminy Dyno w z z ądaniem zapłaty). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu nalez y dokonac  wpłaty na konto Zamawiającego – Gminy 
Dyno w, nr konta 17 9093 0007 2001 0000 2365 0005 w Banku Spółdzielczym w Dynowie. 

4. Wadium nalez y wnies c  przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium  
w pieniądzu Zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Do oferty nalez y dołączyc  dokument potwierdzający wniesienie wadium (nie dotyczy formy  
w pieniądzu). 

6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz  w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu 
dołączyc  do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, pos wiadczoną z oryginałem przez 
Wykonawcę spiąc  trwale z ofertą. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwro ci 
Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie pos wiadczona za 
zgodnos c  z oryginałem kserokopia zwro conego dokumentu wadium. 

7. Wadium winno byc  załącznikiem do oferty. 
8. Zamawiający zwro ci wadium na zasadach okres lonych w ustawie. 
9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach okres lonych w ustawie. 
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XVI. Termin związania ofertą: 
1. Termin związania ofertą złoz oną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy). 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moz e przedłuz yc  termin związania ofertą,  

z tym z e Zamawiający moz e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwro cic  się do Wykonawco w o wyraz enie zgody na przedłuz enie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuz szy jednak niz  60 dni. Odmowa wyraz enia zgody nie powoduje utraty wadium.  

 
XVII. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Kaz dy Wykonawca moz e przedłoz yc  tylko jedną ofertę. Złoz enie więcej niz  jednej oferty spowoduje, z e 

oferty zostaną odrzucone. 
2. Oferta powinna zawierac : 

2.1. formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 
2.2. aktualne oświadczenie na dzien  składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania 

warunko w udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy  
z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamo wienia (JEDZ), zgodnie ze 
wzorem standardowego formularza (załącznik nr 5 do SIWZ), o kto rym mowa w Rozdziale XIII 
pkt 1 SIW- sporządzone i złożone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym zgodnie z wytycznymi okres lonymi w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ. 

2.3. Wykonawca przekazuje ro wniez  odrębne os wiadczenia, o kto rych mowa w zdaniu poprzednim, 
dotyczące podmiotu trzeciego, na zasoby kto rego się powołuje – jez eli dotyczy. Wykonawcy 
wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia składają os wiadczenie, o jakim mowa w zdaniu 
pierwszym – odrębnie dla kaz dego z nich. 
W treści pkt. 11 Formularza oferty Wykonawca winien podać hasła dostępowe, którymi 
zabezpieczył przesłane do Zamawiającego poszczególne pliki JEDZ, 

2.4. zobowiązanie innego podmiotu - tylko jes li Wykonawca korzysta ze zdolnos ci innych 
podmioto w w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postępowaniu, 

2.5. oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – tylko w przypadku wnoszenia 
wadium w formie niepienięz nej, 

2.6. pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/oso b podpisujących ofertę (w oryginale w formie 
pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
kopii pos wiadczonej notarialnie za zgodnos c  z oryginałem), jez eli oferta jest podpisana przez 
pełnomocnika. W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia 
nalez y załączyc  Pełnomocnictwo Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie 
zamo wienia (w oryginale lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym potwierdzone notarialnie za zgodnos c  z oryginałem). 

3. Oferta powinna byc  napisana w języku polskim, w sposo b czytelny, na maszynie do pisania, 
nies cieralnym atramentem, na komputerze lub inną trwałą techniką, podpisana i opieczętowana przez 
uprawnionego(nych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi go zasadami 
reprezentacji oraz opatrzona datą.  

4. Jez eli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 
w swej tres ci jednoznacznie wskazywac  uprawnienie do podpisania oferty.  

5. Kaz dy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niz  język polski winien byc  
złoz ony wraz z tłumaczeniem na język polski, pos wiadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwos ci 
uznaje się, iz  wersja polskojęzyczna jest wersją wiąz ącą. 

6. Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, kto re zmieniłyby tres c  os wiadczenia, informacji oraz 
warunku podanego w zapisach SIWZ. 

7. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w teks cie oferty były parafowane własnoręcznie przez 
osobę/y podpisujące ofertę. 

8. Jez eli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niekto re informacje w nich 
zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest nie po z niej niz   
w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, z e nie mogą one byc  
udostępniane oraz wykazac  (załączyc  do oferty pisemne uzasadnienie faktyczne i prawne), iz  
zastrzez one informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moz e zastrzec nazwy 
(firmy) oraz jego adresu, a takz e informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamo wienia  
i warunko w płatnos ci zawartych w jego ofercie. 
Stosownie do powyz szego, jez eli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązko w wynikających z ustawy, 
Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, z e zastrzez enie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
bezskuteczne i w zawiązku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie  
i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”. 
Zaleca się, aby zastrzez one informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale, oddzielnie 
spięte i dołączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie). 
UWAGA: Sam fakt złoz enia dokumento w do osobnej koperty i opatrzenie ich klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa” nie wykazuje znamion działan  wykazania zastrzez enia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

9. Wykonawca winien zamies cic  ofertę w jednej, nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie (opakowaniu). 
Kopertę nalez y opisac  w podany niz ej sposo b:  

 
Urząd Gminy Dynów 

ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów 
 

„Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Dynów” 
Oferta – nie otwierać przed dniem 30.10.2018 r. godz. 10:30 

 
10. Oferta powinna byc  złoz ona w sposo b uniemoz liwiający jej przypadkowe otwarcie. 
11. Jez eli oferta zostanie złoz ona w inny sposo b niz  wyz ej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialnos ci za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 
12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoz eniem oferty ponosi Wykonawca. 
13. Wykonawca (przedsiębiorca) będący osobą fizyczną działającą w oparciu o wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji Działalnos ci Gospodarczej winien oznaczyc  w ofercie osobę Wykonawcy firmą 
zgodnie z wymaganiami art. 434 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz 
„wyro z nikiem”, jez eli jest uz ywany. 

14. Wykonawca moz e przed upływem terminu składania ofert zmienic  ofertę (poprawic , uzupełnic ) pod 
warunkiem, z e Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc  złoz one według takich samych zasad, 
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowym dopiskiem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, kto ry wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawnos ci procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofac  złoz oną ofertę poprzez złoz enie 
pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/y upowaz nione do 
reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem z włas ciwego rejestru 
Wykonawcy), według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposo b będą otwierane w pierwszej kolejnos ci po 
potwierdzeniu poprawnos ci postępowania Wykonawcy oraz zgodnos ci z danymi zamieszczonymi na 
kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 
XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena oferty musi byc  wyraz ona w PLN z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. 
2. Do obliczenia ceny oferty brutto nalez y posłuz yc  się formularzem oferty stanowiącym odpowiednio 

załącznik nr 1 do SIWZ. 
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o kto rych mowa w SIWZ, powinien w cenie oferty brutto 

ując  wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamo wienia oraz 
uwzględnic  inne opłaty i podatki, a takz e ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

4. Kaz dy z Wykonawco w moz e zaproponowac  tylko jedną cenę. 
5. Jez eli zostanie złoz ona oferta, kto rej wybo r prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaro w i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaro w i usług, kto ry miałby obowiązek 
rozliczyc  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje 
Zamawiającego, czy wybo r oferty będzie prowadzic  do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, kto rych dostawa lub s wiadczenie będzie 
prowadzic  do jego powstania, oraz wskazując ich wartos c  bez kwoty podatku. 

6. Wszystkie ceny okres lone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres waz nos ci umowy i nie będą 
podlegały zmianom, z zastrzez eniem postanowien  zawartych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do 
SIWZ. 

 
XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty, przygotowane w sposo b okres lony w rozdziale XVII SIWZ, nalez y złoz yc  osobis cie, za 

pos rednictwem operatora pocztowego lub posłan ca w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, pokój nr 14 (sekretariat)w terminie do dnia 
30.10.2018 r. do godz. 10:15. 
Na Wykonawcy spoczywa cięz ar złoz enia oferty w terminie wskazanym powyz ej. W przypadku złoz enia 



16 

oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoz eniu oferty po terminie 
oraz zwro ci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Urząd Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, pokój nr 2 - w obecnos ci Wykonawco w, 
kto rzy zechcą uczestniczyc . 

3. Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc  na 
sfinansowanie zamo wienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawco w, a takz e informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci 
zawartych w ofertach. 

4. Jez eli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niz  cenę napisaną cyfrowo, podczas 
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamies ci na stronie internetowej www.gminadynow.pl 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc  na sfinansowanie zamo wienia; 
2) firm oraz adreso w Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamo wienia i warunko w płatnos ci zawartych w ofertach. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
www.gminadynow.pl informacji, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału SIWZ, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W sytuacji przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego 

wagą: 
- cena za realizację przedmiotu zamo wienia, waga - 100 %. 

3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie wyliczona wg wyliczenia matematycznego: 
 
Kryterium cena za realizację przedmiotu zamo wienia - waga 100% 

 
                najniz sza cena brutto 
K = -------------------------------------------- x 100 x 100% 
             cena oferty ocenianej brutto 
 
Ocena oferty = liczba punkto w zdobytych przez Wykonawcę w kryterium „cena za realizację 
przedmiotu zamo wienia”. 

 
4. Obliczenia będą prowadzone z dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. Zamo wienie zostanie 

udzielone Wykonawcy, kto ry uzyska najwyz szą liczbę punkto w w wyniku oceny ofert na podstawie 
kryterio w oceny okres lonych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mo gł wybrac  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, z e zostały 
złoz one oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawco w, kto rzy złoz yli te oferty, do 
złoz enia w terminie okres lonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowac  cen wyz szych niz  zaoferowane w 
złoz onych ofertach. 

 
XXI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego: 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawco w o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres jez eli jest miejscem wykonywania działalnos ci Wykonawcy, kto rego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jez eli są 
miejscami wykonywania działalnos ci Wykonawco w, kto rzy złoz yli oferty, a takz e punktację 
przyznaną ofertom w kaz dym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2. Wykonawcach, kto rzy zostali wykluczeni, 
1.3. Wykonawcach, kto rych oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia, 
1.4. uniewaz nieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

http://www.gmina.dynow.pl/
http://www.gmina.dynow.pl/
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2. Informacja, o kto rej mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4., zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na 
kto rej jest udostępniona SIWZ. 

3. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamo wienia, w przypadku wybrania oferty złoz onej przez 
Wykonawco w ubiegających się wspo lnie o udzielenie zamo wienia będą oni zobowiązani do 
przedłoz enia Zamawiającemu umowy regulującej wspo łpracę tych Wykonawco w. 

4. Zamawiający uniewaz ni postępowanie w przypadku zaistnienia okolicznos ci wymienionych w art. 93 
ust. 1 ustawy Prawo zamo wien  publicznych. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamo wienia publicznego w terminie nie kro tszym niz  10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jez eli zawiadomienie to zostało 
przesłane przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jez eli zostało przesłane w inny 
sposo b. 

6. W przypadku, gdy okaz e się, z e wykonawca, kto rego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający moz e wybrac  ofertę najkorzystniejszą spos ro d pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, z e zachodzi jedna z przesłanek uniewaz nienia 
postępowania. 

 
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamo wienia zawarcia umowy w sprawie zamo wienia 

publicznego na warunkach okres lonych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 
2. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do tres ci oferty opisane są w § 12 załącznika nr 3 do SIWZ 

– wzo r umowy. 
3. Wzo r umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje, w szczego lnos ci: dane 

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy, wykazy punkto w poboru. 
 
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. W toku postępowania o udzielenie zamo wienia przysługują s rodki ochrony prawnej przewidziane  

w Dziale VI ustawy PZP – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu 
okręgowego wnoszone w sposo b i w terminach okres lonych w Ustawie. S rodki ochrony prawnej 
okres lone w ww. Dziale VI przysługują Wykonawcom, a takz e innemu podmiotowi, jez eli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamo wienia oraz ponio sł lub moz e ponies c  szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepiso w Ustawy. 

2. S rodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamo wieniu oraz SIWZ przysługują ro wniez  organizacjom 
wpisanym na listę, o kto rej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.  

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnos ci Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jez eli zostały przesłane w sposo b okres lony w art. 180 ust. 5 
ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jez eli zostały przesłane w inny sposo b. 

4. Odwołanie wobec tres ci ogłoszenia o zamo wieniu, a takz e wobec postanowien  SIWZ, wnosi się  
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynnos ci innych niz  okres lone powyz ej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  
w kto rym powzięto lub przy zachowaniu nalez ytej starannos ci moz na było powziąc  wiadomos c   
o okolicznos ciach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Jez eli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty 
odwołanie wnosi się nie po z niej niz  w terminie:  
6.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamo wienia, 
6.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jez eli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamo wienia.  
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
8. Odwołanie powinno wskazywac  czynnos ci lub zaniechanie czynnos ci Zamawiającego, kto rej zarzuca się 

niezgodnos c  z przepisami ustawy, zawierac  zwięzłe przedstawienie zarzuto w, okres lac  z ądanie oraz 
wskazywac  okolicznos ci faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposo b, aby mo gł on zapoznac  się z jego tres cią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iz  Zamawiający mo gł zapoznac  się z tres cią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jez eli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy uz yciu s rodko w komunikacji elektronicznej. 
 

XXIV. Ochrona danych osobowych 
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1. Zamawiający informuje, z e w związku z wejs ciem w z ycie z dniem 25 maja 2018 r. przepiso w  
dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie 
postępowania, a w szczego lnos ci dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i os wiadczeniach 
dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i os wiadczeniach składanych na 
podstawie art. 26 ustawy PZP. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celo w wynikających  
z prawnie uzasadnionych intereso w realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku 
prawnego ciąz ącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania 
jest obowiązany do wyraz enia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do 
pisemnego poinformowania i uzyskania zgody kaz dej osoby, kto rej dane osobowe będą podane  
w ofercie, os wiadczeniach i dokumentach złoz onych w postępowaniu. Na tę okolicznos c  Wykonawca 
złoz y stosowne pisemne os wiadczenie (jak we wzorze Formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ). 

3. 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 oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, z e: 
3.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dyno w, jest 

Gmina Dyno w z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. J. Oz oga 2, 36-065 Dyno w, reprezentowana przez 
Wo jta Gminy Dyno w, adres e-mail: urzad@dynow.regiony.pl 

3.2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ks. J. 
Oz oga 2, 36-065 Dyno w, adres e-mail: iod@gminadynow.pl, tel. 16 6521257, 

3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamo wienia publicznego na: „Dostawa energii 
elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Dyno w”, znak: 170/2018, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, 

3.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, kto rym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, 

3.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 
lat od dnia zakon czenia postępowania o udzielenie zamo wienia, a jez eli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

3.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpos rednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym okres lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego; konsekwencje niepodania okres lonych 
danych wynikają z ustawy PZP, 

3.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposo b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

3.8. posiada Pani/Pan: 
3.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
3.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1, 
3.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo z ądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzez eniem przypadko w, o kto rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2, 
3.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

3.9. nie przysługuje Pani/Panu: 
3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 20 RODO, 
3.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyz  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO. 

 
XXV. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający nie okres la w SIWZ dodatkowych wymogo w dotyczących zachowania poufnego charakteru 

informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niz  wynikające z bezwzględnie 
obowiązujących przepiso w prawnych. 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 
2 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 
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2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoz eniem oferty. 
3. Obowiązek wypowiedzenia umo w ze skutkiem na dzien  poprzedzający planowany termin rozpoczęcia 

dostaw, lez y po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do wypowiadania umo w. 
4. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną częs c . Zamawiający udostępnia Wykonawcy 

załączniki (wzory formularzy i os wiadczen ) w wersji edytowalnej na stronie internetowej 
www.gminadynow.pl 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie ustawa Prawo Zamo wien  Publicznych, 
akty Wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny. 

 
 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
Załącznik nr 1 - formularz oferty 
Załącznik nr 2 – wykaz punkto w poboru 
Załącznik nr 3 – wzo r umowy 
Załącznik nr 4 – wzo r os wiadczenia o przynalez nos ci lub braku przynalez nos ci do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 5 - ESPD (JEDZ) 
Załącznik nr 6 – wzo r os wiadczenia o braku wydania wyroku sądu 
Załącznik nr 7 - wzo r os wiadczenia o braku orzeczenia tytułem s rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamo wienia publiczne 
Załącznik nr 8 - wzo r os wiadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatko w i opłat lokalnych 

http://www.gmina.dynow.pl/

