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I. Informacje wstępne

1. Zamawiający

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
66 – 400 Gorzów Wlkp. 

Telefon: 95 7851 200  Faks: 95 7851 204
Strona internetowa: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl 
e-mail: biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30   
NIP: 599-24-62-314
Regon: 210467089

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczone są 
ogłoszenie, dokumenty i informacje oraz na której zamieszczane będą także zmiany 
i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia, 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszenie, dokumenty, informacje oraz zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków 
zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia zamieszczone są również na stronie internetowej zamawiającego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/zamowienia_publiczne

2. Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: BL-IX.272.3.2022 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Tryb postępowania

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054 i poz. 2269 oraz z 
2022 r. poz. 25, poz. 872), zwanej dalej „ustawą";

2) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji.

4. Informacje ogólne

1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie 
w celu przygotowania oferty.

2) Ilekroć w ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką 
ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych.

3) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 
Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w ustawie.

4) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może zmodyfikować treść specyfikacji, 
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 
informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom poprzez 

mailto:biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/zamowienia_publiczne
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udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania i będzie dla nich 
wiążąca.

5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 
Wykonawca z wyłączeniem przypadków określonych w art. 261 ustawy.

6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie 
w przypadkach określonych w art. 255 oraz 310 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia 
postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim 
udział, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 ustawy. 

8) Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą wyłącznie 
w polskich złotych.

9) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania z wykonawcami jest: 

 w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych: Pan Paweł Lechowicz
 tel. 95 785 12 50,

 w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia: Pan Piotr Kaczmarek
tel. 95 785 12 61.

5. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej 

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://mi-
niportal.uzp.gov.pl/

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP .

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

https://mi-niportal.uzp.gov.pl/
https://mi-niportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP
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7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 
może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub 
znakiem sprawy: BL-IX.272.3.2022.

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 
biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 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.

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

6. Nazwa zadania

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Gorzowie Wlkp.

7. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu 
osobowego typu Sedan o napędzie hybrydowym. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik do SWZ. 

8. Oferty częściowe i wariantowe

1) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

9. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji umowy do 90 dni od dnia podpisania umowy.

10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34100000-8 - Pojazdy silnikowe
34110000-1 - Samochody osobowe

mailto:biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl
mailto:biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl
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11. Podwykonawcy

1) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. Zamawiający wymaga  wskazania w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw 
podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni 
proponowani.

2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.

3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4) Zamawiający nie wymaga stosowania określonej w art. 423-430 ustawy Pzp procedury 
wyboru podwykonawców wszystkich lub niektórych części zamówienia, które 
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

II. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

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, w art. 46-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;

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denjtgu


                                   

Strona 7
BL-IX.272.3.2022

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;

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 do-puszczenie 
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 ustawy, 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;

7) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o 
udzielenie zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Warunki udziału w postępowaniu

1) Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku 
wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub 
świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp).

2) O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie      
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,



                                   

Strona 8
BL-IX.272.3.2022

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie      
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie

2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 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.

2) 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.

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik  
do SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w 
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia lub doświadczenia, zrealizuje zakres przedmiotu 
zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 
określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby.

3. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 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) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
określone w ust. 1 warunki udziału w postępowaniu oceniane będą łącznie dla 
wszystkich Wykonawców.

4. Podmiotowe środki dowodowe

1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 
do SWZ.

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane jest przez: 
a) Wykonawcę,
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu.

3) Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcy, przedstawia także oświadczenie podwykonawcy, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia. 

4) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, za pośrednictwem platformy 
zakupowej lub poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 i 1086), 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 
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niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej.

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 ustawy Pzp, tj. oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu 
zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi 
załącznik SWZ. 

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, 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:

a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie 

lub
b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7) Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub 
oświadczeń: 
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. 
zm.) lub podpisem osobistym(w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o 
dowodach osobistych - Dz. U. z 2020 r., poz. 322 z późn. zm.); 

b) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w lit. a) 
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej lub 
jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres 
poczty elektronicznej: biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl 

c) 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 lub podwykonawcy, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny Wykonawca przekazuje 
ten dokument. 

d) 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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl


                                   

Strona 11
BL-IX.272.3.2022

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

e) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w lit. d), dokonuje w przypadku: - 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; - przedmiotowych środków dowodowych - 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia; - innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

f) 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 się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

g) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 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. 

h) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w lit. g), dokonuje w przypadku: - 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; - 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; - 
pełnomocnictwa – mocodawca. 

i) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w lit. d) i g) może dokonać notariusz. 

j) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w lit. d) - i) 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. 
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k) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, 
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski Opis sposobu przygotowania oferty.

5. Wymagania i zalecenia dotyczące przygotowania oferty

1. Oferta, składana elektronicznie musi zostać podpisane  elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo pod Wykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

4. 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”.

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików 
XAdES.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 
wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/, może przed upływem 
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. 
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
albo przez pod Wykonawcę.

12. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych”.

13. Zalecenia:

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 
jednego z formatów: .zip. 7z;

c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar 
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie.

d) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5MB.

e) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 
PAdES.

f) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym.

g) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

h) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

i) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

j) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 
przed terminem składania ofert/wniosków.
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k) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 
SHA1.

l) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików.

m) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 
czasu.

o) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 
postępowaniu.

6. Zawartość oferty

1) Formularz ofertowy – zgodnie  ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców, – zgodnie  ze wzorem 
stanowiącym załącznik do SWZ;

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik – zgodnie  ze 
wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.

4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile  ofertę składa pełnomocnik;
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium

V. Informacja o trybie składania, otwarcia, badania i oceny ofert

1. Składanie ofert

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 20.06.2022 r. do 
godziny 10:00

2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem miniportalu  Wykonawca  powinien złożyć 
podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem miniportalu. 
Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym 
mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub 
formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości 
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postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.

4) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie  miniportalu .
5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej 

oferty.

2. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10:30.

2) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 
niezwłocznie po usunięciu awarii.

3) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

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

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

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

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

3. Termin związania ofertą

1) Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
19.07.2022 r.

2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.

4. Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą poniższe kryteria:
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Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1. Cena 60 %

2. Termin realizacji 20 %

3. Gwarancja mechaniczna 20 %

1) Liczba punktów jakie Wykonawca otrzyma w kryterium Cena (C) zostanie przyznana 
wg następującego wzoru:

               Najniższa cena 
C =                                                  x  100 pkt  x   60 % (waga)
            Cena oferty ocenianej 

2) Liczba punktów w kryterium Termin realizacji (T) zostanie przyznana w następujący 
sposób:

 za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie do 90 dni Zamawiający 
przyzna 0 pkt.

 za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie do 80 dni Zamawiający 
przyzna 10 pkt,

 za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie do 60 dni Zamawiający 
przyzna 20 pkt, 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie krótszym niż 60 
dni otrzyma liczbę punktów w kryterium termin realizacji taką, jak do 60 dni tj. T=20 
punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 90 
dni zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 jako oferta, której treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia.

3) Liczba punktów w kryterium Gwarancja mechaniczna (G)* zostanie przyznana w 
następujący sposób:

 Wykonawca, który zaoferuje 24 miesięczną gwarancję otrzyma 0 punktów,
 Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięczną gwarancję otrzyma 10 punktów,
 Wykonawca, który zaoferuje 48 miesięczną gwarancję otrzyma 20 punktów,

Minimalny okres gwarancji mechanicznej wymagany przez Zamawiającego – 24 
miesiące.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 jako oferta, której treść jest niezgodna z 
warunkami zamówienia. Oferty z okresem gwarancji powyżej 48 miesięcy nie będą 
dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów tj. G=20.

4) Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w 
poszczególnych kryteriach:
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P = C + T + G

P = łączna liczba punktów jakie uzyskała oceniana oferta

C – liczba punktów w kryterium cena

T – liczba punktów w kryterium termin realizacji

G- liczba punktów w kryterium gwarancja

5) Wyniki działań matematycznych zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sposób obliczenia ceny

1) Pod pojęciem „Ceny” należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 poz. 
178), wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

2) Cena może być tylko jedna.
3) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż 

dwa miejsca po przecinku.
4) Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

VI. Badanie ofert i poprawianie oczywistych omyłek

1) Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na zasadach 
określonych w art. 223 ust. 2 i 3 ustawy.

VII. Umowa

1. Wzór umowy 

Wzór umowy, w którym podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji 
zamówienia, zawarty w niniejszej SWZ nie podlega negocjacjom. Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania 
art. 455 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na 
warunkach określonych w umowie za zgodą obu stron.

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu i sposobu realizacji umowy w 
przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, 
huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających 
realizację usługi.
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3) Niezależnie od okoliczności wymienionych w pkt 2 Strony mogą dokonywać zmian 
umowy dotyczących w szczególności:

a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,

b) zmiany siedziby którejkolwiek ze Stron umowy,

4) Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest sporządzenie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem nieważności.

2. Zawarcie umowy

1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z 
Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
złożą oni zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że 
zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

VIII. Środki ochrony prawnej

1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale IX ustawy Pzp.

2) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3) Odwołanie winno zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu 
oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko 
przedstawiciela (przedstawicieli);

b) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego;

c) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 
NIP Odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego 
posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w 
innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego niebędącego 
osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub 
ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

e) określenie przedmiotu zamówienia;

f) wskazanie numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
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g) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

h) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

i) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

j) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 
odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

k) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

l) wykaz załączników, w tym: 

 dowodu uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, który 
uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;

 dowodu przesłania kopii odwołania Zamawiającemu; 

 dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
Odwołującego.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5) 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. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się 
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie:

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

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 
niż określony w lit. a).

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

8) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 
postępowania.

10) Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
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lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na 
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty 
zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.

12) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje.

13) Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia 
przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

15) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w 
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem 
przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wobec uwzględnienia przez Zamawiającego 
zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, przez uczestnika, 
który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

16) Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy, nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, 
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w 
zyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym 
przypadku Izba oddala opozycję. 

17) Na czynność Zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, 
albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą 
wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, Odwołującemu oraz 
Wykonawcy wezwanemu do przystąpienia do postępowania odwoławczego, nie 
przysługują środki ochrony prawnej.

18) Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty 
przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona  
oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia 
ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać 
przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez 
tłumacza przysięgłego.

19) Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników 
postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników 
postępowania odwoławczego.

20) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do 
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają 
opatrzenia podpisem zaufanym.

21) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.



                                   

Strona 21
BL-IX.272.3.2022

22) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy.

23) Zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie.

24) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do 
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze.

25) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na 
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod 
warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie 
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający 
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

26) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza 
postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w 
odwołaniu.

27) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez Odwołującego, Izba może 
umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności 
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do 
postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden 
Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł 
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający 
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie 
uwzględnionych zarzutów.

28) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej 
tych Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo 
Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu 
wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe 
zarzuty odwołania. Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w 
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

29) Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia przez 
Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części.

30) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy Odwołujący nie wycofa 
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

31) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o zwrocie odwołania, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
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32) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

33) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o zwrocie odwołania, 
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.

34) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, 
czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o 
zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

IX. Ochrona danych osobowych

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. jest Pan Przemysław Pikuła, kontakt: iod@lubuskie.uw.gov.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz ustawy Pzp w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 
74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

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

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

8) posiada Pani/Pan:

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

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych **;

mailto:iod@lubuskie.uw.gov.pl
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na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

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

9) nie przysługuje Pani/Panu:

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

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

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

X. Spis załączników

1) Formularz oferty,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu,
4) Wzór umowy.


