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DEFINICJE POJĘĆ

Dokument 
elektroniczny

Dokument lub oświadczenie w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070)

Platforma zakupowa strona internetowa dedykowana do prowadzenia postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej 
(www.platformazakupowa.pl)

Kwalifikowany podpis 
elektroniczny

podpis elektroniczny wydany zgodnie z ustawą z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1797)
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do 
podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - 
od 1 lipca 2016 roku”

Podpis zaufany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070)

Podpis osobisty środek identyfikacji elektronicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070)

Ustawa Pzp ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres:

Skarb Państwa - Izba Administracji Skarbowej 
w Zielonej Górze

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2

65-454 Zielona Góra

NIP: 929 14 15 264

REGON: 001020884

Godziny pracy: dni robocze 7.30 – 15.30

e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl

www: www.lubuskie.kas.gov.pl

adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceed
ings

adres strony internetowej, na której 
udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceed
ings

Telefon: + 48 68 456 07 00

Fax: + 48 68 456 07 01

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132 ustawy Pzp  oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SWZ.

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 
ustawy Pzp. 

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 
139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie 
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w 
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 
przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

5. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą  SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2021 r., poz. 
2459 z późn. zm.).

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings zwanej dalej Platformą - z 
uwzględnieniem zapisów w rozdziale XI niniejszej SWZ.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej i w 
języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia w niniejszym postępowaniu sporządzone 
w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie wprowadza wymogu lub możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 
elektronicznych. 

13. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16. Użyty w SWZ termin „Wykonawca” obejmuje także odpowiednio „Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego”.

17. Wykonawcę, którego reprezentuje pełnomocnik lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić i wskazać 
pełnomocnika:

1) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
2) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawcę, którego reprezentuje pełnomocnik lub 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również 
wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w jednej z poniższych form:

a) dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej, który należy przekazać w formie 
elektronicznego oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
mocodawców,

b) odwzorowania cyfrowego dokumentu wystawionego w postaci papierowej, którego 
oryginał został opatrzony własnoręcznym podpisem mocodawców. Cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym mocodawców,

c) odwzorowania cyfrowego dokumentu wystawionego w postaci papierowej, którego 
oryginał został opatrzony własnoręcznym podpisem mocodawców, potwierdzonego 
przez notariusza. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z 
okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym – godnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 z późn. zm.).

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/


Nr sprawy: 0801-ILZ-1.260.42.2021

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Strona 6 z 33

Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra

www.lubuskie.kas.gov.pl 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia publicznego: usługa

2. Wspólny kod CPV: 

50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów 

50112000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

3. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem :
1) okresowych obsług technicznych, 
2) napraw pojazdów służbowych 
3) dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 
4) serwisowania układów klimatyzacji pojazdów, 
5) wymiany opon (bez zakupu),
6) pozostałych usług wulkanizacyjnych 

dla pojazdów Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie 
gwarancji producenta pojazdu, wskazanych w załączniku nr 3.1-3.4 do SWZ   – Formularz 
ofertowy i cenowy (oddzielnie do każdej części zamówienia).  

4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i każda z nich składa się z zamówienia 
podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający przewiduje składanie 
ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części 
zamówienia, tj.:

1) Część I - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Zielona Góra 

2) Część II- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. 

3) Część III- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie powiatu Słubickiego

4) Część IV- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Żary.

5. Szczegółowy zakres czynności wynikających z realizacji usługi  zawarto w Opisie przedmiotu 
zamówienia (OPZ) dla wszystkich części zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ  
oraz Projekcie umowy dla wszystkich części zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do 
SWZ, do którego podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana, jako najkorzystniejsza w ramach danej części przedmiotu zamówienia.

6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
których mowa w art. 95 ustawy Pzp:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza lub wskazany przez tego Wykonawcę Podwykonawca usługi, zatrudniał na 
podstawie umowy o pracę, w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały na rzecz Zamawiającego 
czynności związane bezpośrednio z:

− naprawami wynikającymi z przeglądów/obsług technicznych,
− naprawami elementów mechanicznych,
− wykonywanie bieżących konserwacji,
− demontażem zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich 

utylizacja,
− montaż nowych części, akcesoriów użytych do naprawy,
− serwisem klimatyzacji oraz systemów ogrzewania,
− serwisem instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
− wymianą i wyważaniem opon oraz pozostałymi usługami wulkanizacyjnymi.

Szczegóły wymagania określone zostały w Projekcie umowy.

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

8. Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp:

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

9. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań 
zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych zadań.

10. Podwykonawcy

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

2) W zakresie, w którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, Zamawiający wymaga wskazania tych części i podania (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców w Formularzu 
ofertowym, jeżeli są już znani. 

3) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 
Podwykonawców, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia.

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie 
czynności, których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

5) W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
przedstawia oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ, w zakresie 
dotyczącym Podwykonawcy oraz oświadczenie potwierdzające niepodleganie 
wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SWZ – 
Załącznik nr 8 do SWZ.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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6) Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 
ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). W 
przypadku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej 
wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. Powierzenie 
wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/ konsorcja)

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 
Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz dołączone do oferty w 
postaci dokumentu elektronicznego. Wytyczne w zakresie pełnomocnictwa wskazano 
w rozdziale II ust. 17 SWZ. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 5 do SWZ oraz 
oświadczenie potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie przepisów, o 
których mowa w Rozdziale VII ust. 6-8 SWZ – Załącznik nr 8 do SWZ, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie 
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu 
oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy 
Pzp.

5) Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy. Każdy uczestnik wspólnej 
oferty musi samodzielnie potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Zamawiający wymaga, aby kluczowe zadania były wykonywane przez jednego 
współwykonawcę, który posiada szczególne kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale 
III pkt 4 ppkt 1 oraz w Rozdziale IX. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie 
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zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

IV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 
do SWZ oraz załącznikach stanowiących integralną część Umowy – odrębnie dla każdej 
części. Zapisy zawarte w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, traktuje się 
jako warunki udzielenia zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunki zmiany umowy zostały 
określone w § 11 Projektu umowy. 

3. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia następująco:

1) dla części I - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych 
oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Zielona Góra - od dnia jej zawarcia przez 
Strony na okres 24 miesięcy;

2) dla części II- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych 
oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. - od dnia jej zawarcia przez 
Strony na okres 24 miesięcy;

3) dla części III- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych 
oraz napraw pojazdów służbowych na terenie powiatu Słubickiego - od dnia jej zawarcia przez 
Strony na okres 24 miesięcy, przy czym usługa wymiany opon (bez zakupu) i pozostałe usługi 
wulkanizacyjne będą zlecane od momentu zawarcia umowy, natomiast wszystkie pozostałe od 
dnia 8 czerwca 2023 roku;

4) dla części IV- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług technicznych 
oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Żary - - od dnia jej zawarcia przez Strony na 
okres 24 miesięcy, przy czym usługa wymiany opon (bez zakupu) i pozostałe usługi 
wulkanizacyjne będą zlecane od momentu zawarcia umowy, natomiast wszystkie pozostałe od 
dnia 9 sierpnia2023 roku  

lub do wyczerpania całkowitej kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 i 2 umowy - w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zaistnienia którejkolwiek  z okoliczności określonej w 
niniejszym ustępie, umowa wygasa, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenie względem Zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany sukcesywnie według 
potrzeb Zamawiającego.

3. Termin realizacji poszczególnych zleceń będzie wyznaczony zgodnie z warunkami 
określonymi w § 1 ust. 7 Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
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VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego oraz na 
warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym 
okres realizacji takiego zamówienia będzie trwał nie dłużej niż 6 m-cy .

VII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie przewiduje wymogu złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą 
przedmiotowych środków dowodowych. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki 
obligatoryjne), tj.:
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 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;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 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;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
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;

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. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 
przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4  ustawy Pzp. z 
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) 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.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 
2 i 5 art. 109 ust. 1 pkt 4  jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/


Nr sprawy: 0801-ILZ-1.260.42.2021

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Strona 12 z 33

Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra

www.lubuskie.kas.gov.pl 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę 
w stosunku do którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 835) oraz art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 6 powyżej, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp 
wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)                   
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 
z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. – dalej „rozporządzenie 765/2006”) i rozporządzeniu 
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. 
zm – dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ustawy (dalej „lista”);

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy.

8. Na podstawie art. 5k rozporządzenia wymienionego w ust. 6 powyżej, z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w 

Rosji;
b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym Podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega 
wykonawca, w przypadku, gdy ich udział w realizacji zamówienia przekracza 10 % wartości 
zamówienia.
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 
na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego 
warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający wymaga  przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) tego 
ubezpieczenia.

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:
a) infrastrukturą, to znaczy pomieszczeniem lub pomieszczeniami warsztatowymi 

pozwalającymi na jednoczesną obsługę (naprawę) co najmniej dwóch pojazdów 
osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T;

b) pomieszczeniami naprawczymi zapewniającymi swobodny wjazd pojazdów 
Zamawiającego (wymienionych w zał. 3.1-3.4 do SWZ) z co najmniej dwoma 
stanowiskami umożliwiającymi naprawę co najmniej dwóch samochodów 
jednocześnie, wyposażonymi w podnośnik umożliwiający podniesienie całego 
pojazdu, urządzenie wraz z oprogramowaniem do pełnej diagnostyki 
komputerowej,
urządzenie do odgrzybiania i napełniania klimatyzacji, stanowisko do kontroli 
zawieszenia i układu hamulcowego, stanowisko do kontroli i regulacji układu 
jezdnego, pozwalające na wykonywanie napraw i obsług w zakresie co najmniej 
takim jak zakres niniejszego przedmiotu zamówienia

c) odpowiednio licznym i posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności personelem 
zapewniającym realizacje przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w JEDZ.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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4. 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.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
(Załącznik nr 5a do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów.

6.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) 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.

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a 
także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy.

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

9. Zamawiający dokona ewentualnego odrzucenia ofert na podstawie przesłanek określonych 
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

10. W sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o wykonanie zamówienia, dołączają do 
oferty Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie 

przepisów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6-8 – Załącznik nr 8 do SWZ; 
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2) oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp – jeżeli dotyczy  - Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 5 do SWZ. 
Oświadczenie sporządza się pod rygorem nieważności, w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

a) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące 
Podwykonawców. JEDZ sporządza się w formie dokumentu elektronicznego, 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z 
Podwykonawców;

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ sporządza się w 
formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, przez każdego z Wykonawców;

c) JEDZ składa się przy użyciu Platformy zakupowej;
d) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej, dotyczy również JEDZ 
składanego na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ 
nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z 
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które 
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w 
szczególności w jednym z ww. formatów (narzędzie ESPD dostępne jest pod 
adresem: http://espd.uzp.gov.pl); 

f) Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ – I, II, III, IV, VI. Wykonawca 
wypełnia część I JEDZ jeżeli nie korzysta z udostępnionego przez Zamawiającego 
pliku w formacie xml. W części II JEDZ Wykonawca wypełnia sekcje A-D stosownie 
do zaistniałych okoliczności. Wykonawca wypełnia część III JEDZ dotyczącą 
podstaw wykluczenia. W części IV JEDZ Wykonawca wypełnia tylko sekcję α – 
ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca 
nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ dotyczącej kryteriów 
kwalifikacji.

g) Właściwej weryfikacji braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona  w oparciu o stosowne dokumenty, 
o których mowa w ust. 2 poniżej, składane przez Wykonawcę, którego oferta 
zostanie oceniona najwyżej. 

h) Udostępniony plik XML zawiera tylko pola przeznaczone do wypełnienia przez 
Wykonawcę. [Zamawiający udostępnia również plik „JEDZ-plik-pogladowy.pdf” 
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tożsamy zakresowo z plikiem xml, a służący do zapoznania się z wymaganym 
zakresem wypełnienia JEDZ. Pliku pdf nie należy wypełniać!] 

i) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego 
JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

2) oświadczenie 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej - Załącznik nr 6 do SWZ;

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 
i 4 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda 
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 
należności;

5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej 
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający 
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie odnoszącym się do podstaw 
wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji; 

7) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej określonej  w rozdz. VIII ust. 2 pkt 3;

8) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie 
przepisów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 - 8 – Załącznik nr 8 do SWZ

9) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej oraz w ust. 2 pkt 1 powyżej – Załącznik nr 9 
do SWZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej:
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1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - 6, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, 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 – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub 
oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3.

5. 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 jednolitym 
dokumencie (JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy 
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy 
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). 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
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publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym 
dokumencie (JEDZ) dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy 
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że:
1)    wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają 

odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2)    zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania zgodnie z art. 128 ustawy Pzp.

XI. 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 KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń oraz składanie wszelkich wniosków, 
wyjaśnień, zawiadomień oraz innych informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za 
pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” 
dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

2. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza 
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” jako załączniki.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, za 
pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

4. W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SWZ zaleca się przesyłanie plików z 
pytaniami również w wersji edytowalnej.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14  dni przed 
upływem terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 ustawy Pzp).

6. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 5, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 
odpowiednio ofert.

7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w ust. 5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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8. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 
zapytania, na stronie internetowej, o której mowa w Rozdziale I SWZ.

10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie Platformy zakupowej 
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).

11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie 
uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 
221 ustawy Pzp.

13. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 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), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar.

14. Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 h.

15. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem paczki (pliku 
zawierającego skompresowane dane) podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i 
wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

16. Na stronie Platformy znajduje się instrukcja dla Wykonawców 
(https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).

17. Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na pytania kierowane do Zamawiającego.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ 
Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 i ART. 69 USTAWY PZP

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń oraz składanie wszelkich wniosków, 
wyjaśnień, zawiadomień oraz innych informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie na 
zasadach opisanych w Rozdziale XI.

2. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Zamawiającym 
w niniejszym postępowaniu.

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby wskazane do komunikowania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym zagadnień 
proceduralnych: Julita Malinowska – tel. + 48 660 557 415, Marta Jurewicz - tel. + 48 
660 557 133.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, do 21 kwietnia 2023 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 220 ust. 3 ustawy Pzp).    

3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z 
art. 61 ust. 1  ustawy Pzp

2. Zamawiający przyjmuje, iż złożenie oferty oznacza akceptację minimalnych wymagań 
określonych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim.

4. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy i cenowy– Załącznik nr 3.1-3.4  do SWZ – w zależności od części 

składania ofert;
2) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w 

pieniądzu) – w sposób opisany w  .
3) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie 

przepisów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6-8 – Załącznik nr 8 do SWZ;
Do oferty należy dołączyć (jeżeli dotyczy):
1) pełnomocnictwo, złożone w sposób opisany w Rozdziale II;
2) oświadczenie o podziale obowiązków Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ;

5. Oferta oraz załączone do niej dokumenty musi być złożona przez osoby umocowane do 
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

6. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez 
osoby(ę) niewymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo zgodnie z Rozdziałem II ust. 17 SWZ.

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej. Zarejestrowanie i 
utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

9. W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca powinien skorzystać z instrukcji 
zamieszczonej na stronie platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

10. Forma składanych dokumentów:
1) Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu: oferta, oświadczenia, podmiotowe 

i przedmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, pełnomocnictwo i inne dokumenty, 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, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 
wszelkich plików muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 
910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików 
XAdES.

3) W przypadku gdy dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.

4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 3 powyżej, dokonuje w przypadku:

a) 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;

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt 3, może dokonać również notariusz.

6) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

7) W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych 
w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych (tj. elektronicznych dokumentów i 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów i 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 udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. z 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 
2020 r., poz. 2415)

11. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

12. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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 z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa”.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings   w terminie do 23 lutego 
2023 r. do godziny 10:00. 

2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem paczki (pliku zawierającego 
skompresowane dane) w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie 
przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego procesowania transakcji na Platformie.

UWAGA: Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem min. 24 h.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Platformy zakupowej.

5. W przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat 
dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie. 

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi 23 lutego 2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, przez 
odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu sprzętu teleinformatycznego - Platformy.

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii.

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

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

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o:

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings%20%20w%20terminie%20do%20.......2022
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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.

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego określa cenę, dla każdej 
części zamówienia odrębnie, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, stanowiącym 
Załącznik nr 3.1-3.4 do SWZ, ceny brutto wynagrodzenia za usługi będące przedmiotem 
zamówienia.

2. Sposób obliczenia ceny oferty w Formularzu ofertowym należy ustalić w oparciu o  ceny 
wskazane w Formularzu cenowym  (Załącznik od 3.1.A-3.1C do 3.4.A – 3.4.C ) odpowiednio 
do części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę .  wartości  ustalone dla 
poszczególnych usług należy  przenieść do formularza ofertowego i obliczyć cenę oferty. W 
przypadku rozbieżności między Formularzem ofertowym, a Formularzem cenowym 
podstawą do obliczenia ceny ofertowej będą ceny jednostkowe podane w formularzu 
cenowym i jeżeli to będzie możliwe, Zamawiający dokona poprawy omyłek zgodnie z art. 
223 ustawy Pzp.

3. Na cenę ofertową składa się całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia w sposób kompletny i w pełnym zakresie, wynikającym z opisu przedmiotu 
zamówienia, SWZ w tym warunków określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projekcie 
umowy), jak również kosztów nie ujętych w tych dokumentach, ale koniecznych do 
wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o przedmiotową dokumentację.

4. Cena ofertowa zawiera wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane  
realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości 
wynikającej z właściwych przepisów oraz musi uwzględniać koszty zatrudnienia przy 
uwzględnieniu przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę tj. koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w 2023 roku.

5. Cena ofertowa, odrębnie dla każdej części zamówienia, stanowi podstawę do badania i 
oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Wykonawca może złożyć, dla każdej części zamówienia, tylko jedną ofertę (bez 
proponowania rozwiązań wariantowych).

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach 
obcych. Cena podana cyfrowo i słownie musi być jednakowa. 

8. Sposób rozliczenia i terminy płatności określone zostały w Projekcie umowy (Załącznik 2 do 
SWZ).

9. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym 
negocjacjom. 

10. Brak wypełnienia i określenia cen w Formularzu ofertowym i cenowym spowoduje 
odrzucenie oferty. 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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11. Przedmiot zamówienia w całości będzie finansowany ze środków publicznych.

12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W 
takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
Zamawiającego w odpowiednim miejscu Formularza ofertowego, że wybór jego oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak złożenia ww. 
informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie 
kryterium ceny: Cena oferty (C)  waga: 100%,

2. Wartość punktowa dla ww. kryteriów wyliczona zostanie według następujących zasad:

Cena najtańszej oferty (spośród ocenianych)
C =

Cena ocenianej oferty
x 100 pkt x 100%

Litera „C” oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie. 

W ramach tego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wszystkie oceny w tym kryterium będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów 

4. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po 
przecinku, zgodnie z zasadą, że jeżeli trzecia cyfra jest większa lub równa od 5 – to 
zaokrągla w górę, jeżeli mniejsza – to pozostaje bez zmian.

5. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów – oferta z najniższą ceną będzie wybrana 
jako najkorzystniejsza.

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogę zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/


Nr sprawy: 0801-ILZ-1.260.42.2021

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Strona 26 z 33

Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra

www.lubuskie.kas.gov.pl 

8. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli oferty dodatkowe złożone na wezwanie 
Zamawiającego będą zawierały taką samą cenę, zgodnie z art. 255 pkt 4 ustawy Pzp.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, na podstawie art. 97 ustawy 
Pzp.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do 
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Zamawiający określa kwotę wadium: oddzielnie dla każdej części zamówienia:

1) Część 1 – 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

2) Część 2 – 1.500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100);

3) Część 3 – 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);

4) Część 4 – 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych  00/100).

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Izby 
Administracji Skarbowej w Zielonej Górze: 

NBP O/O Zielona Góra nr 49 1010 1704 0021 0513 9120 0000,

z adnotacją: wadium – nr sprawy 0801-ILZ-1.260.42.2022   część ….. np. nazwa: Serwisy 
pojazdów cz. …. miasto/powiat  tj.  Serwisy pojazdów cz. I Zielona Góra

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin 
uznania rachunku Zamawiającego.

6. Dla przekazania przelewu spoza Polski obowiązuje kod BIC Narodowy Bank Polski: 
NBPLPLPW, a IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL";

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać numer konta, na 
jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu.

8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4, 
wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. Nie dopuszcza się wniesienia skanu poręczenia/gwarancji wadialnej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez Wykonawcę składającego 
ofertę. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu zwrócenie go Wykonawcy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania:
1) musi obejmować zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach 
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

2) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert); 

3) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa, numer 
przedmiotowego postępowania tj.  nr sprawy 0801-ILZ-1.260.32.2021  oraz numer i 
nazwę Zarządzanie nieruchomością.

4) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa – Izba Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra;

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 
58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum).

10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – Wykonawca może dowód dokonania przelewu dołączyć do oferty w 

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Wykonawcę;

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z 
ofertą (art. 97 ust 10 ustawy Pzp) w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o 
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie 
odrzucona.

13. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

14. Złożenie wniosku o zwrot wadium przez Wykonawcę powoduje rozwiązanie stosunku 
prawnego z Wykonawcą  wraz z utratą przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków 
ochrony prawnej, o którym mowa w dziale XXIV ustawy Pzp.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

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

miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/
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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 (art. 253 ustawy Pzp).

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

3. Przed podpisaniem umowy:
1) Zamawiający, w oparciu o Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ oraz 

wybraną ofertę, przygotuje umowę do zawarcia przez strony,
2) Zamawiający skonsultuje z wybranym Wykonawcą uzupełnione dane i ustali sposób 

zawarcia umowy.
3) Wykonawca przedłoży oświadczenie o aktualności informacji  – Załącznik nr 9 do SWZ
4) W przypadku, gdy dowód ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII wygaśnie 

przed terminem zawarcia umowy Wykonawca obowiązany będzie do złożenia nowego 
dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony  od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych) tego ubezpieczenia.

4. Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy 
Pzp. 

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

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej (w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks cywilny).

7. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy do ustalonego sposobu zawarcia umowy, 
Zamawiający dokona jednokrotnego wezwania do stawienia się w wyznaczonym miejscu i 
czasie celem zawarcia umowy.

8. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie, Zamawiający uzna, że 
uchyla się od zawarcia umowy.

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

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

11. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej umowę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika 
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do umowy należy załączyć stosowne 
pełnomocnictwo.
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XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. INFORMACJE O PRZEPROWADZENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 
LUB SPRAWDZENIU PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY 
PZP

Zamawiający nie ustanawia wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej 
oraz sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. Dopuszczalne jest przeprowadzenie wizji 
lokalnej obiektu. W tym celu należy się kontaktować poprzez Platformę zakupową

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY

1. Regulacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są 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 Pzp. 

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:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

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

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,
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2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 
1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7powyżej  wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. 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.

10. 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.

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

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
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.

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

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane 
osobowe podane przez Wykonawcę  będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie 
z przepisami krajowymi.

2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 
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.

5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w dalszej części 
niniejszego rozdziału.
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6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż 
cel określony w ust. 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane 
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w 
ust. 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane 
dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o 
których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i 
związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do 
obowiązków tych należą:

a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio 
pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na 
żądanie zamawiającego;

b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie 
Zamawiającego.

8. Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane 

osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do 
upływu terminu na ich wniesienie.

b) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych 
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych 
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu 
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

c) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z 
prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane 
są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o 
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z 
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii 
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby 
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

d) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników.
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e) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

f) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z - przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w 
Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona 
Góra (nr tel. 68 456 07 00);

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej 
Górze jest Pan Robert Rysztowski, kontakt: adres e-mail: IOD.ZielonaGora@mf.gov.pl,  
nr tel. : 660557158;

c) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

d) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e) Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

Wykonawcyi;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODOii;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 
narusza przepisy RODO;

f) Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

1)   Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I-IV (OPZ);
2)   Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy;
3) Załącznik nr 3.1 do SWZ- Formularz Ofertowy i cenowy Cz. I – miasto Zielona Góra,
4) Załącznik nr 3.2 do SWZ- Formularz ofertowy i cenowy Cz. II – miasto Gorzów Wlkp.,
5) Załącznik nr 3.3 do SWZ- Formularz ofertowy i cenowy Cz. III – powiat słubicki,
6) Załącznik nr 3.4 do SWZ- Formularz ofertowy cenowy Cz. IV- miasto Żary.
7)  Załącznik nr 5 do SWZ -Oświadczenie – Jednolity europejski dokument zamówienia 

(JEDZ);
8) Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej;
9) Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji 

zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

10) Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;
11) Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji;

i Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

ii  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawy oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

iii  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego.
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