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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 
 

 

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI  

NA PODSTAWIE ART. 275 PKT. 1 USTAWY Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
( Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), 

W ZWIĄZKU Z ART. 359 PKT. 2 USTAWY, 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRCZAJACEJ KWOTĘ 130 000 ZŁ, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 750  000 EURO (tj. 3 201 975 ZŁ). 

 

NR SPRAWY: LDZ-WA.271.1.2021 

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Łodzi i jego Oddziałów 
w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwiecień 2021 r. 
 

Zamówienie będzie udzielone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”. 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Łodzi i jego 
Oddziałów w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. 

 

NR SPRAWY: LDZ-WA.271.1.2021 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI 
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY PZP 

tj. O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRCZAJACEJ KWOTĘ 130 000 ZŁ, ALE MNIEJSZEJ NIŻ 
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 750  000 EURO (tj. 3 201 975 ZŁ). 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Urząd Statystyczny w Łodzi  
ul. Suwalska 29 

93-176 Łódź 
NIP: 729-10-20-493 

Kontakt 

Tel:+48 (42) 683 91 00 

E-mail: PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl 

 

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

 

 

Adres strony internetowej prowadzącego postępowanie: 

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lodzi/zamowienia-publiczne/przetargi/ 
 
Adres strony internetowej, na której udostępnione będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lodzi/zamowienia-publiczne/przetargi/ 
 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  
na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, w którym w odpowiedzi  
na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,  
a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, 
zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Pzp  
oraz wydane do niej wszelkie akty wykonawcze. 

 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego  
w Łodzi i jego Oddziałów w Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.  

tel:+48
mailto:PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/104i9bxqoc
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lodzi/zamowienia-publiczne/przetargi/
https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lodzi/zamowienia-publiczne/przetargi/
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2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na dostarczaniu przesyłek do Zamawiającego i odbieraniu przesyłek  
od Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie trwania umowy na każde 
jego pisemne wezwanie dokumentacji dotyczącej spełnienia w/w wymogów , na którą składać 
się będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu klauzuli społecznej, wraz  
z nie starszym niż 3 miesiące zaświadczeniem ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek  
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za zatrudnionych. 

4. W razie uchybienia obowiązkom, o których mowa w pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% liczonej od wartości brutto złożonej 
oferty za każdy miesiąc uchybienia obowiązkom. 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

Powody niepodzielenia zamówienia: 

Zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ tworzy nierozerwalną całość  
ze względów organizacyjnych i ekonomicznych. 

6. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.  

7. Kod CPV:  
64110000-0 – usługi pocztowe 
64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów 
64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek 

 
 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie  

 od 01.05.2021 r. do 30.04.2024 r. 

 

5. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
Wykonawcę:  
1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  
w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9  
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
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cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej  
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1;  

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności;  

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali  
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego na zasadach, określonych w art. 111 ustawy Pzp, może 
nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu dotyczące: 

2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że: 
- posiada zezwolenie do wykonywania działalności pocztowej wydane przez Prezesa  
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz.U. 2020, poz. 1041 z późn. zm.) w zakresie usług pocztowych objętych przedmiotem 
zamówienia albo korzysta z ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania ww. 
zezwolenia – przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem.  
 

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

7. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– 
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie , załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku wspólników spółki cywilnej: każdy  
ze wspólników spółki cywilnej). 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu/ach, o którym/ch mowa w pkt. 1 stanowią potwierdzenie,  
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
Wykonawca dołącza do oferty stosowne oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.  

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
5.1. Oświadczenie Wykonawcy, na podstawie 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), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami  
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ.  
Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej, może oświadczenie o braku przynależności 
do grupy kapitałowej dołączyć do oferty. 

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej) oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie (w przypadku wspólników spółki cywilnej: każdy ze wspólników 
spółki cywilnej). 
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6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane 
umożliwiające dostęp do tych środków.  

7. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy 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. 

10. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:  

10.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne;  

10.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem  
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,  
lub zamawiającym;  

10.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  
w szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi  
za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,  

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  

11. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 10,  
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę powyższe czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.  
 

8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 

 

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (spółki cywilne/konsorcja)  
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1. Na podstawie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia.  

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia – 
załącznik nr 2 do SWZ - składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy  
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu.  

4. 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. 

10. PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA 
WYKONAWCY 
 

Jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika  
z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy. Stosuje się to odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

11. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OFERTY 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) składa się w formie elektronicznej, postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie 
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 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 (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 2452) – dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,  
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem 
podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza 
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne  (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa  
w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Wykonawca,  
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku. 
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5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty  
lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”,  
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione  
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje  
się w przypadku:  

8.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie  
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie  
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

8.2. przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczna treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym. 

12. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej. 

13. Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania  
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 2, dokonuje w przypadku: 

13.1. Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,  
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

13.2. Przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca  
lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 
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13.3. Pełnomocnictwa – mocodawca. 

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz. 

14.1. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompensowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14.2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 
dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony 
wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. 

14.3. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, a także własnoręczny 
podpis odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność 
wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 

14.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej 
prawdziwości. 

14.5. W myśl § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie 
następujące wymagania: 

14.5.1.    muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie  
i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
lub na informatycznym nośniku danych; 

14.5.2. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności  
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

14.5.3. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

14.5.4. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści  
i kontekstu zapisanych informacji. 

 

12. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
KONTAKTOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI. WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SPORZĄDZANIA, 
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza  ze skrytką :  

104i9bxqoc, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/104i9bxqoc oraz poczty elektronicznej e-mail: 

PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl .  
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp  

do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

oraz do „Formularza do komunikacji” (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia). 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/104i9bxqoc
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/104i9bxqoc
mailto:PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia


10 
 

1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   

1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.   

1.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje  

się datę ich przekazania na ePUAP. 

1.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator 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. ZŁOŻENIE OFERTY 

2.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem. 

2.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  
w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf.   

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

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

2.5 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować.   

2.6 Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

2.7 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   

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

2.9 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  
ani wycofać złożonej oferty. 

3 SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert) 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych  
w pkt. 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie  
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 
postępowania). 

3.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl .  
3.3 Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza  

do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

3.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3.5 Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka 
korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 

3.6 W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

4 WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

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

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

4.3 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ppkt. 4.2, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

4.4 W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  
w ppkt. 4.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. 

4.5 Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ppkt. 4.3, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

4.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

 

13. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 
 

1. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zgodnie ze wzorem umowy, występującym  
u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem  

mailto:PrzetargiUSLDZ@stat.gov.pl
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w jej treści projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
stanowiących załącznik nr 5 do SWZ, a które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień 
umowy. 

 

 

14. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Pani Grażyna Rogala, tel. 48 (42) 683 92 26 

Pani Beata Grzywacz, tel. 48 (42) 683 91 10 

Pan Marek Wolniakowski, tel. 48 (42) 683 91 10 

2. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w tej ustawie, prowadzi się pisemnie. 

3. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów  
lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych  
w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 13.05.2021 r. 

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

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do niniejszej SWZ, należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (na Formularzu do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku) w sposób i formie opisanych w SWZ w ust. 12 pkt. 2 – ZŁOŻENIE 
OFERTY. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika” na miniPortalu. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności  
w formacie danych .doc, .docx, .pdf.  

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

6.1. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – czyli plik w jakimkolwiek formacie 
opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-PUAP. 

6.2. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – czyli plik w jakimkolwiek formacie 
opatrzony podpisem umieszczonym w e-dowodzie (dokumencie wyposażonym w elektroniczny 
chip, w który wprowadzany jest podpis mający charakter podpisu kwalifikowanego). 

7. Sposób składania podpisów : 

7.1. Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-
internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
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7.2. Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-
dowod/podpis-osobisty 

8. Oferta, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami musi być podpisana przez osoby uprawnione 
do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. 

9. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie 
jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo - Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

11. Zamawiający, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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 których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

13. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

13.1. Formularz ofertowy – zgodnie z wzorem – Załącznik nr 6 do SWZ; 

13.2. Formularz cenowy – zgodnie z wzorem – Załącznik nr 7 do SWZ; 

13.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ; 

13.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 
składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 

13.5. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta  
jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy; 

13.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 

13.7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności 
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli dotyczy. 

 

17. ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY 
 

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

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany  
ani wycofać złożonej oferty. 

 

 

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (na Formularzu do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku) w sposób i formie opisanych w SWZ w ust. 12, pkt. 2 – ZŁOŻENIE 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
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OFERTY. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
użytkownika” na miniPortalu. 

2. OFERTĘ NALEŻY ZŁÓŻYĆ 

do dnia 14.04.2021 r. do godz. 9.00 

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. OTWARCIE OFERT NASTĄPI 

w dniu 14.04.2021 r. o godz. 11.00 

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

8. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie,  
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 6, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłoczne po usunięciu awarii. 

9. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lodzi/zamowienia-publiczne/przetargi/ 

w zakładce „Informacja z otwarcia ofert”, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, informacje o:  

9.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

9.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

19. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

1. Cenę oferty stanowić będzie kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia określonego w SWZ i załącznikach. 

2. Cena zawierać będzie wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
wynikające z wymagań określonych w SWZ, a także wszelkie inne ewentualne obciążenia,  
w szczególności podatek VAT. Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu składania ofert. 

3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług /podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 

4. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę 
(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

5. Cenę oferty należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 6 do SWZ). 

6. Szczegółową kalkulację ceny należy ująć w formularzu cenowym (Załącznik nr 7 do SWZ).    

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

8. Cenę należy podać w złotych (PLN) i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy 
zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę). 

9. Wyliczona cena oferty brutto  będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia. 

10. 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 lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W formularzu ofertowym, 
 o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca ma obowiązek: 

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-lodzi/zamowienia-publiczne/przetargi/
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10.1 poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

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

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

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

11. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone  
w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 

  CENA (C) – waga kryterium 100 pkt. 

 
2. Punktacja przyznana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  

z zasadami arytmetyki. 
 
3. Dla kryterium cena wartość punktowa będzie obliczana według następującego wzoru:  

Cn 

C =  ----  x 100 pkt. 
        Cb 

gdzie: 
C  - ilość punktów za kryterium „cena”; 
Cn - cena najniższa brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu; 
Cb - cena oferty badanej brutto. 

 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia  nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty  

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty  
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY,  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana zgodnie z art. 253 ustawy Pzp. 

2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą,  
po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ustawy Pzp, w miejscu i terminie określonym  
przez Zamawiającego. 

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

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  
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5. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazane w dokumentach rejestrowych 
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być 
udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z stosownego rejestru. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 
 

23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

24. PODWYKONAWSTWO - INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 121  
I ART. 60 USTAWY PZP 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy firm tych podwykonawców. 

 

25. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać  
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty  
te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  

4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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4.4. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

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

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

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

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 16 - OPIS SPOSOBU 
PRZYGOTOWANIA OFERTY - także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału  
w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załączniki  
i dokumenty określone w ust. 16 pkt. 13. 

 

26. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 
OBCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

28. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT. 2 USTAWY 
PZP 

 
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2  
pkt. 2 ustawy Pzp. 
 
29. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE 

PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE 
WYMAGANIA 

 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
 
30. INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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31. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 
32. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 
 
33. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP,  
JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ 

 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
34. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH  

LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 
USTAWY PZP 

 
Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
 
35. KWESTIE ODNOSZĄCE SIĘ DO UMOWY 

 
Zakres i warunki zmian są uregulowane w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 5  
do SWZ. 
 
36. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy 

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

4. Odwołanie przysługuje na:  

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający  
był obowiązany na podstawie ustawy;  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione 
w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało  
ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  
lub wobec treści dokumentów zamówienia (SWZ) wnosi się w terminie 5 dni od daty zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia (SWZ) na stronie 
internetowej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie: 
7.1 5 dni od daty przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę  

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

7.2 10 dni od daty przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1. 
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8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 7.1 i 7.2 wnosi się w terminie 5 dni od daty,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

9. Postępowanie skargowe: 
9.1 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. 
9.2 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

9.3 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej „sądem zamówień publicznych”. 

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

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

 

37. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Urząd Statystyczny w Łodzi (dalej US Łódź) niniejszym 
informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez US 
Łódź Państwa danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor US Łódź 
mający siedzibę w Łodzi (93-176 Łódź) przy ul. Suwalskiej 29 – zwany dalej  „ Administratorem”.  

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: US Łódź przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją celów 
określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych: Państwa dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio 
od Państwa i nie będą wykorzystywane w innym celu niż przeprowadzenie procedury 
przetargowej. 

IV. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest 
wymogiem ustawy Pzp lub jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z jej 
postanowień i jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

V. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być 
udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 i art. 70 ustawy Pzp, a ponadto 
odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, 
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przez 
cały czas trwania umowy, jeżeli przekracza on okres 5 lat.  

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie będą Państwo podlegać 
decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również 
wykorzystywane do profilowania.   

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą: US Łódź pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, 
których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO.  
W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa: 
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– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
– prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;   
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Administrator nie udostępnia Państwa danych 
osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.  

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
US Łódź, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony 
osobowych email: IOD_USLDZ@stat.gov.pl 
 

38. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania  
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

4. Załącznik nr 4 – Identyfikator postępowania. 

5. Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy. 

6. Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy. 

7. Załącznik nr 7 – Formularz cenowy. 

 
 

   Zaakceptowano:         
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