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Numer sprawy nadany przez Zamawiającego : ZK/ZP/05/2021 
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA TRYBU 

PODSTAWOWEGO BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI NA 

ROBOTY BUDOWLANE 

 
dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  

dla zadania pn. 

„Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego” 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                          ZATWIERDZAM: 

                                                                                                                        Prezes Zarządu 

 

                                                                                            /-/ Tomasz Pawlak  

 
 

 
 
 

Śmigiel, 14.10.2021 r. 
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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                            

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o. o.  
z siedzibą w Śmiglu przy ulicy harcmistrza Łukomskiego 19 
KRS: 0000652288 
NIP: 698-184-32-66 
REGON: 366063617 
Numer telefonu: 65 527 04 30 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zk-smigiel.pl  
Adres strony internetowej: http://zk-smigiel.pl/  
ePUAP: ZKSmigiel  
Godziny otwarcia zakładu: 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00  
 

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest pod 
następującym adresem:  www.zk-smigiel.pl . Pod wskazanym adresem, udostępniane 
będą wszelkie  dokumenty  zamówienia  bezpośrednio  związane  z  postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, jak również zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).  
 

Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 
- Zamawiającym, należy przez to rozumieć Generalnego Wykonawcę zadania pn. „Budowa 
ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel”, 
- Wykonawcy, należy przez to rozumieć Podwykonawcę zadania pn. „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Śmigiel”. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o  udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, w ramach trybu 
podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP. Zamawiający nie 
przewiduje przeprowadzenia negocjacji. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot, o których 
mowa w art. 3 ustawy PZP, tzw. progów unijnych. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 
5. Zamawiający nie dopuszcza lub nie przewiduje: 
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1) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP. 
2) rozliczenia w walutach obcych, 
3) zwrotu wykonawcy kosztów udziału w postępowaniu, 
4) zawarcia umowy ramowej, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
6) możliwości  złożenia  ofert  w postaci  katalogów  elektronicznych  lub  

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
7) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na 
PAKIETY) według zasad określonych  w pkt  3.2 SWZ. Wykonawca może złożyć 
ofertę na jeden lub dwa PAKIETY. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania 
wyboru oferty na każdy PAKIET osobno – najkorzystniejsza oferta spośród złożonych 
na dany PAKIET. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego na terenie Śmigla i Nietążkowa, przy wykorzystaniu betonu 
asfaltowego AC 5S oraz AC 11S. 

2. Zamawiający zgodnie z pkt 2.6 SWZ dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych (podział na PAKIETY) według poniższych zasad: 
1) PAKIET I – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S gr. 4 cm o 

powierzchni 2912 m2 
2) PAKIET  II  –  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 5S gr. 4 cm o 

powierzchni 3222 m2 oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 
gr. 4 cm o powierzchni 5000 m2. 

3. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia jest dostępna na stronie 
internetowej postępowania prowadzonego przez Inwestora – Gminę Śmigiel: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/499765 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia ilości bazowej 
zamówienia do 10% w ramach prawa opcji.  

5. Szczegółowe ilości w ramach prawa opcji: 
 
PAKIET I 
 Ilość bazowa-10% Ilość bazowa Ilość bazowa+10% 

Wykonanie 
nawierzchni z 
betonu asfaltowego 
AC 5S 

2621 m2 2912 m2 3203 m2 
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PAKIET II 
 Ilość bazowa-10% Ilość bazowa Ilość bazowa+10% 

Wykonanie 
nawierzchni z 
betonu asfaltowego 
AC 5S 

2900 m2 3222 m2 3544 m2 

Wykonanie 
nawierzchni z betonu 
asfaltowego AC 11S 

4500 m2 5000 m2 5500 m2 

 
6. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji jest możliwe w terminie obowiązywania 
umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Zaoferowane ceny jednostkowe w przypadku podpisania umowy nie podlegają 
żadnym rokowaniom i negocjacjom przez cały okres realizacji zamówienia.   

9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV: 

− 45233140-2 – roboty drogowe, 

− 45233162-2 – roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych, 

− 45233161-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 

− 44113620-7 –  asfalt. 
10. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich 
pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na budowie będącej 
przedmiotem zamówienia. 

11. Sposób weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnianiem osób na podstawie umowy o pracę, jak również 
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały przedstawione w załączniku 
nr 5 - projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 

1) PAKIET I – od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r.,  

2) PAKIET II – od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. 
 

5. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w 
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przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje ponadto wykluczenie z udziału w przedmiotowym 

postępowaniu Wykonawcy: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (podstawa prawna – art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy PZP). 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega  wykluczeniu  na  zasadach  i  na  warunkach  
określonych w art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy PZP. 

5. Okres wykluczenia Wykonawcy z postępowania określony został w art. 111 
ustawy PZP. 

6. W   celu    potwierdzenia    braku    podstaw    wykluczenia    Wykonawcy    z    
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może 
żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o 

braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  
z  dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę 
częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzony według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, 

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
4 ustawy PZP, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

3) W pozostałym zakresie – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw 
wykluczenia go z udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ).  

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 
5.6.2) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione  w  kraju,  w  
którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 
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jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona  ani  nie  znajduje  się  on  w  
innej  tego  rodzaju  sytuacji  wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1) powyżej powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

9. W   zakresie   nieuregulowanym   ustawą   PZP   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 rodzajów podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu  sporządzania  i  przekazywania  
informacji   oraz   wymagań   technicznych dla   dokumentów   elektronicznych    
oraz    środków    komunikacji    elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie. 
 

6. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 112 ust. 1 i 2 ustawy PZP dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
     Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

     Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
     Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
     Zamawiający nie przewiduje określenia warunków udziału w postępowaniu w tym 
zakresie. 

7. WERYFIKACJA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  

ORAZ  BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu udziału w 
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – sporządzone według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Oświadczenie, o których mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu albo ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący 
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie 
to potwierdza brak podstaw wykluczenia.  

4. 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,  chyba że 
zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków 
dowodowych.  

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

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio  
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym 
czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych  środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale znajdują zastosowanie 
przepisy ustawy PZP. 
 

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 5 i 6 SWZ. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
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roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

11. KWESTIE FORMALNE  ZWIĄZANE Z PZYGOTOWANIEM OFERTY: 

1.   Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy PAKIET, w której musi być 
zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.   

1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.  

1.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

1.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

1.5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej formie z niniejszą SWZ.  

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

 

2. Sposób oraz termin składania ofert: 

2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane 
postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane 
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postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać 
numer IdPostępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. 

2.2. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2.4. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2.5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu. 

2.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

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

2.8. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29.10.2021 r do godz. 8.00 .  

2.9. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

 

3. Termin otwarcia ofert: 

3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021 r. o godzinie 12.00. 

3.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

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

3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert.  
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3.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

b. cenach zawartych w ofertach. 

4. Termin związania ofertą i ofertą ostateczną: 

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym - zgodnie z art. 220 ust. 1 PZP - pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 
którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym termin związania ofertą 
upływa w dniu 27 listopada 2021 r. 

 
5. Możliwość zmiany treści SWZ: 

5.1. Zamawiający zastrzega, kierując się dyspozycją art. 286 ust. 1 p.z.p., że w 
uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. 

5.2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga 
od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 
przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 
na  ich przygotowanie.  

5.3. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania 
odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom przez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 
odpowiednio udostępniona SWZ. 

 

12. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE  KOMUNIKOWAŁ  SIĘ  Z  

WYKONAWCAMI  ORAZ  INFORMACJE O  WYMAGANIACH  

TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH  SPORZĄDZANIA,  WYSYŁANIA I 

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Informacje ogólne 

1.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu 
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

1.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

• Pan Tomasz Pawlak, tel. 65 5270430 email prezes@zk-smigiel.pl – w sprawach 
związanych z przedmiotem zamówienia; 

• Pani Anna Jaworska, tel. 65 5270430 email przetargi@zk-smigiel.pl – w sprawach 
związanych z procedurą zamówień publicznych. 
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1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 
komunikacji. 

1.4. 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 
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 
MB. 

1.6. 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. 

1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 
4 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 
głównej z zakładki Postępowania. 
 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert) 

2.1 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 dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

2.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty               
elektronicznej, email przetargi@zk-smigiel.pl 

2.3 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. 

2.4 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 31 grudnia 2020 r. poz. 
2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 30 grudnia 2020 
r. poz. 2415). 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN], z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować 
wszelkie   koszty,   jakie   poniesie   Wykonawca   z   tytułu   należytej   oraz   
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Ofertowego (dla jednego, kilku lub 
wszystkich PAKIETÓW) – sporządzonego  według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 3 do SWZ. 

4. Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem ryczałtowym  i jest to kwota 
wymieniona w Formularzu Ofertowym i kosztorysie ofertowym. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 
zostały w umowie. 

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, dla celów zastosowania kryterium 
ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie, o której mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania   Zamawiającego,   że   wybór   jego   oferty   będzie   

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 
3) wskazania   wartości  towaru   lub  usługi  objętego  obowiązkiem   

podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
8. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane  z  realizacją  zamówienia,  w  tym  m.in.  podatek  VAT  określony  
zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
wartość zamówionych towarów, koszt transportu i rozładunku w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego oraz koszty ułożenia masy, a także inne składniki 
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towarzyszące takie jak: koszty ubezpieczenia, uzgodnień, pomiarów, badań, 
ekspertyz itp. Niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

9. Wykonawca w celu ustalenia wynagrodzenia sporządzi w oparciu o dokumenty 
zamówienia kosztorys ofertowy. 

10. Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które 
uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość 
całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez 
Zamawiającego zakresu rzeczowego danej pozycji. 

11. Sporządzony przez Wykonawcę i załączony do oferty kosztorys ofertowy pełnić 
będzie rolę pomocniczą i informacyjną dla Zamawiającego, prezentując sposób 
obliczenia przez Wykonawcę ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

12. Kosztorys    ofertowy     będzie     podstawą     ewentualnego     rozliczenia     
zadania w przypadku przerwania realizacji zadania. 

13. Nie załączenie kosztorysu ofertowego do oferty nie będzie podstawą odrzucenia 
oferty. Wykonawca, który nie dołączy kosztorysu ofertowego do oferty, 
dostarczy Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy 
kosztorys ofertowy, na podstawie którego Wykonawca wskaże należne mu 
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, które określił w Formularzu 
Ofertowym. 

14. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 
ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

15. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia ponosi Wykonawca. 

16. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w 
tym również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych. 

 

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

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostały złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania. 
2) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 
oceny ofert: 
1) kryterium ceny – waga kryterium 80%, 
2) kryterium okresu gwarancji – waga kryterium 20%. 

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C). 
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W  przypadku  kryterium  „Cena”  oferta  otrzyma  zaokrągloną  do  dwóch  miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi(C) = C min / Ci • Max (C) 
Gdzie: 
 
Pi(C) – ilość punktów przyznana danej ofercie 
C min – najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert  
Ci – cena oferty badanej brutto 
Max (C) – maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena” 
– 80 punktów (waga kryterium – 80%). 
 

4. Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (G). 
 

W przypadku kryterium  „Okres  gwarancji”  oferta  otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi (G) = Gi / Gmax •  Max (G) 
gdzie: 
Pi(G) – ilość punktów przyznana danej ofercie  
Gi – okres gwarancji oferty badanej 
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych i nieodrzuconych ofert 
Max (G) – maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Okres 
gwarancji” – 20 punktów (waga kryterium – 20%) 
 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 
miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 72 miesiące dla celów przyznania 
punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 72 miesiące. 
 
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru 
robót. Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi. 
 

5. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów. 
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 
c) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
d) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą 
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ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
e) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 

Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 
f) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w lit. e 

powyżej, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
zawierających nową cenę. 
 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
                      - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 
1 powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach 
wskazanych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 
unieważnić postępowanie. 

 

16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
przedstawione zostały w załączniku nr 5 do SWZ. 

mailto:sekretariat@zk-smigiel.pl
http://www.zk-smigiel.pl/


 

 NIP 6981843266 | REGON 366063617 | KRS 0000652288  65 518 00 37 | 65 527 04 30 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  sekretariat@zk-smigiel.pl 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  www.zk-smigiel.pl 

Kapitał zakładowy: 11 515 000,00 zł | BDO 000200223  ul. hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel 
 

 

17 
 
 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) ustawy PZP 
przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

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

3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 
1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 ustawy PZP). 

 

18. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

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 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, dalej „RODO”), Zamawiający informuję, że:  

4. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. 
z o.o. z siedzibą w: Śmiglu przy ul. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel. 

5. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Mehr, kontakt: tel. 
655270430, dedykowany adres email iod@zk-smigiel.pl . 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego”. 
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7. w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe 
osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków 
wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa;  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy 
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom 
przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, 
np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom 
prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania 
przedmiotowych danych;  

9. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późń. zm.); 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., 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 oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na 
nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu 
przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje 
prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, 
obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego; 

11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;   

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

13. posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

 
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 p.z.p oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
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w art. 18 ust. 2 RODO2,3;   

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

14. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

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

3) 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.  

 

19. ZAŁĄCZNIKI 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

2 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

3 Załącznik nr 3a Wzór Formularza Oferty dla Pakietu I  

4 Załącznik nr 3b Wzór Formularza Oferty dla Pakietu II 

5 Załącznik nr 4 Identyfikator postępowania 

6 Załącznik nr 5 Wzór Umowy  

 

 
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. 
3 Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 

postępowania. 
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