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1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Zamawiający: Gmina Pleśna 
Pleśna 240 
33-171 Pleśna 

14 6798 170                                                                                                                                                                                  
e-mail : gmina@plesna.pl 

NIP 8732978229 
REGON 851660921 
 
 
Strona internetowa prowadzonego postępowania a także adres strony na której będą udostępniane 
zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia:http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne 
oraz platforma E-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/  
Postępowanie można wyszukad również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj 
postępowania/konkursy”). 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c63cdce-073d-11ed-8000-d680d39e541a 
 
 

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

2.1Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji woparciu o 
przepisy art.  275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.)o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

2.2 Do czynności podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej,  
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 
2020 poz. 1740 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SWZ a 
w/w aktami prawnymi pierwszeostwo w interpretacji mają w/w akty prawne. 

 

2.3Wartośd zamówienia  nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.  3 
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz nie przekracza kwoty  określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 
Zamówieo Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp 

 
2.4  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na zasadach opisanych w SWZ. Komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia oraz w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach za pomocą poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl 

Złożenie oferty w formie pisemnej spowoduje jej odrzucenie. 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia definicje mają następujące znaczenie: 

a) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ, 

http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne
mailto:plesna@plesna.pl


 

 
 

przeprowadzone przy użyciu platformy e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej 

 

b) „Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy 
w sprawie zamówienia publicznego objętego Postępowaniem, 

c) „Wykonawca” – należy przez to rozumied osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą 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. 

d) „Zamówienie” – zamówienie, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego postępowania, 
szczegółowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz z załącznikami, 

e) Dokumentach zamówienia – należy przez to rozumied dokumenty sporządzone przez 
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące 
do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz 
opis potrzeb i wymagao. 

f) Podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumied środki służące potwierdzeniu 
braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z 
wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
w zakresie wskazanym przez zamawiającego.  

g) Rozporządzenie ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415) – należy 
przez to rozumied przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów  
lub oświadczeo, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)  

h) Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) – należy przez  
to rozumied przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagao technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452) 

i) kwalifikowany podpis elektroniczny - oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest 
składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który 
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE) 

j) podpis zaufany - podpis przynależny do profilu zaufanego na platformie ePUAP Podpis zaufany 
zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2020.346) jest podpisem elektronicznym, 
którego autentycznośd i integralnośd są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 
właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym dane identyfikujące osobę, ustalone 
na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w nadzorowanym przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji systemie teleinformatycznym, który zapewnia obsługę 
publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w tym profilu zaufanego i profilu osobistego. 
Danymi identyfikującymi osobę w podpisie zaufanym są imię (imiona), nazwisko i numer PESEL. 
Ponadto podpis zaufany umożliwia identyfikację środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu 
którego został złożony i czasu jego złożenia.  

k) podpis osobisty - podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 
osobistych (tekst jednolity Dz.U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny 



 

 
 

w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu 
osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące 
do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego 
posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu 
osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2.7 Klauzula informacyjna RODO 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 
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. U. UE. L. Z 2016 R. 
NR 119, STR. 1 Z PÓŹN. ZM.), ZWANE DALEJ „ROZPORZĄDZENIEM 2016/679”. 
 
1. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 
2. Administratorem Paostwa danych jest Gmina Pleśna reprezentowana przez Wójta.  

Kontakt do Administratora: 33-171 Pleśna 240 ,  tel. 146292828, e-mail: jknapik@plesna.pl. 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktowad poprzez 

email: rstankowski@plesna.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieo 
publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 tj. wykonania zawartej umowy lub do podjęcia 
działao na Paostwa żądanie przed zawarciem umowy. 

5. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji 
projektu Cyfrowa Gmina ‘’wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy. 

6. Odbiorcami Paostwa danych osobowych mogą byd osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy, Paostwa dane będą zamieszczane w 
Biuletynie Zamówieo Publicznych. Szczegółowe informacje można uzyskad kontaktując się z 
Administratorem. 

7. Paostwa dane nie będą przekazywane do paostw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(tj. paostw trzecich). 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych 
powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany: 

a) art. 78 ust. 1 ustawy, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia 
zakooczenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuży okres czasu wtedy 
administrator przechowuje protokół do zakooczenia umowy; 

b) umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 – tj. 10 lat od roku następującego po zakooczeniu 
umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,  

c) pozostała dokumentacja dotycząca zamówieo publicznych zgodnie z kategorią B5 – tj. 5 lat od 
roku następującego po zakooczeniu sprawy.  

9. W celu złożenia oferty, zawarcia i realizacji umowy podanie danych osobowych jest wymogiem 
niezbędnym. 

10. W związku z przetwarzaniem Paostwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku korzystania przez osobę, której dane 

osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 
ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądad od osoby występującej  



 

 
 

b) z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakooczonego postępowania o udzielenie zamówienia);  

c) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane 
osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszad 
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);  

d) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich 
przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą 
byd usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, 
której dane dotyczą kwestionuje prawidłowośd danych osobowych, przetwarzanie danych 
jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 
żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich 
celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeo; 

f) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkowad 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowieo umowy w 
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; 

g) zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakooczenia tego postępowania; 

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

11. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Paostwa danych przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie. 

12. Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
13.  Składający ofertę jest obowiązany wypełnid obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i 
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeo, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. W celu zapewnienia, że wykonawca 
wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 wykonawca składa w 
postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym wykonawca składa w ofercie.  

14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane w imieniu zamawiającego, podmiot 
składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło 
prawa osób, których dane dotyczą. 

 
3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz aplikacji biurowych dla 
potrzeb Urzędu Gminy w Pleśnej w ramach projektu systemowego „Cyfrowa Gmina”. 
 



 

 
 

 
 
 
Zamówienie obejmuje:  dostawę 27 stacji roboczych z monitorem oraz z oprogramowaniem biurowym , 
1 urządzenie wielofunkcyjne , 4 laptopy z oprogramowaniem biurowym oraz 1 serwer NAS i jedna 
licencja OEM oprogramowania antywirusowego.  
 
 
Szczegółowy zakres zamówienia  zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 11do 
SWZ. 
 
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyd przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że 
zaoferowane przez niego sprzęt oraz oprogramowanie spełniają wymagania Zamawiającego. 
 
Przedmiotowymi środkami dowodowymi mogą byd np.: karty katalogowe; wydruki ze stron 
internetowych, broszury, instrukcje oraz inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 
wymagao opisu przedmiotu zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyd również dla 
wybranych zaoferowanych urządzeo –wydruki z wynikami  z testów zgodnie z opisem określonym w 
OPZ. 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla oprogramowania 
komercyjnego, powszechnie stosowanego na rynku IT. 
 
Wymagania złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zawiera załącznik nr.1  do 
formularza oferty. 
 
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia 
spełnienia wymagao Zamawiającego określonych w OPZ  lub te złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo 
dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 
 
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia, jeżeli przedmiotowy 
środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie 
kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 
3.2.Wymagania w zakresie zatrudnienia 
Zgodnie z art. 95 ustawy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2019poz.1040,1043 i 1495).  
 
3.3.Podwykonawstwo 

1.Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. 
Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom wykonanie części 
zamówienia, wskazania tych części zamówienia w ofercie (sporządzonej zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik 1 do SWZ – formularz „Oferta”) i podania nazwy podwykonawców (o ile są 
mu wiadome na tym etapie). 
Zamawiający na podst. z art. 281 ust. 2 pkt 15 Pzpnie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
 



 

 
 

2.Zamawiający żąda, aby Wykonawca który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, będącym podmiotami udostępniającymi zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył 
wraz z ofertą oświadczenie/nia Podwykonawcy/ów  o braku podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem 
załącznik nr 9 do SWZ. 
 
3. Zamawiający nie wymaga składania w/w oświadczenia Podwykonawcy który nie jest  podmiotem 
udostępniającym zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o których mowa w SWZ , potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia. 
Wykonawca  składa w imieniu Podwykonawcy/ów jedynie oświadczenie o braku podstaw 
wykluczenia tego podwykonawcy/ów( wg. wzoru załącznik 2 do SWZ ) 
 
4.Zamawiający w przypadku gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na 
dostawy następuje w trakcie jego realizacji będzie żądał od Wykonawcy złożenia oświadczenia 
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia oraz  jeżeli zmiana będzie dotyczyd podmiotu 
udostępniającego zasoby, na które powoływał się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy – zgodnie z dokumentami określonymi w SWZ 

 
5.Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  
za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia  
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 
uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników 

 
3.4.  Wymagania w zakresie gwarancji i rękojmi 

Szczegółowe uregulowania w zakresie okresu gwarancji, jak również wymaganego serwisu 
przedmiotu zamówienia oraz usług wsparcia technicznego zawiera OPZ  
(załącznik nr 11 do SWZ ). Okres gwarancji dla urządzeo co do zasady nie może byd krótszy niż 12 
miesięcy natomiast okres rękojmi zgodnie z przepisami wynosi 24 miesiące od daty odbioru 
zamówienia. 
Termin udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 
 

3.5.  Warunki umowne realizacji zamówienia. 

1.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, odbiorów, rozliczeo ,możliwych zmian 
umowy, kar umownych zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy -załącznik nr 6 do 
SWZ   

3.6. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówieo (CPV) 

Rodzaj zamówienia –dostawa 

30213300-8  Komputer biurkowy 
30213100-6Komputery przenośne  
30234500-3Pamięci do przechowywania danych  
42962000-7Urządzenia drukujące i graficzne 
 
 
 
3.7. Równoważnośd 

1.  W przypadkach, w których w dokumentacji postępowania jest mowa o urządzeniach, sprzętach, 
programach, systemach IT itp., z podaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/komputer-biurkowy-1966
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/komputery-przenosne-1964
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pamieci-do-przechowywania-danych-2023


 

 
 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne". 
Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, użytkowych, 
funkcjonalnych które powinien spełniad przedmiot zamówienia. Zamawiający za rozwiązania 
równoważne będzie uznawał urządzenia, sprzęty (oraz inne elementy obejmujące przedmiot 
zamówienia) oprogramowanie , systemy o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, 
funkcjonalnych niż wskazane w OPZ oraz w SWZ.  Niniejszym Zamawiający potwierdza, że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji postępowania określając jednocześnie 
podstawowe parametry równoważności w OPZ ( załącznik 11 do SWZ ) 
 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazad, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest 
udowodnid Zamawiającemu, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych o 
których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
2. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnid w 
ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane 
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
3.Wykonawcaw celu spełnienia warunku pkt.2 musi złożyd wraz z ofertą : 
- karty katalogowe, ulotki, broszury, opisy funkcjonalności ,potwierdzenia kompatybilności ,wydruki 
ze stron internetowych, itp.  oraz wydruki wyników testów dla wybranych urządzeo ( zgodnie z 
ust.3.1 SWZ ) potwierdzające, że zaoferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania 
Zamawiającego. 
 
4.Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych dotyczących potwierdzenia 
oferowania rozwiązao równoważnych lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są 
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż dwa (2) dni robocze. Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących 
treści przedmiotowych środków dowodowych. 

 
5.Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub wyjaśnienia, jeżeli 
przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami 
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka 
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 
3.8.Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest  dofinansowane  przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia , pakiet REACT-UE 

 
 
 
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Termin wykonania:60 dni od daty podpisania umowy 



 

 
 

4.2.Powyższy termin określony w pkt 4.1 powyżej należy rozumied jako podpisanie przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeo protokołu odbioru koocowego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 
Projektowanych postanowieniach umowy ( załącznik nr 6 do SWZ ) 

4.3  Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert. 

4.4. Termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia sytuacji o których 
mowa w Projektowanych postanowieniach umowy ( załącznik nr 6 do SWZ ) 

 

  

5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA 
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.: 

 

5.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

 

5.1.2 Uprawnieo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagao w tym zakresie.  
 
5.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagao w tym zakresie. 
 
5.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej : 

 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie wykonał  co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości 
co najmniej 100.000,00 zł brutto każde 

 
 
 
5.2. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 

spółki cywilne) 

 
5.2.1. Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne 

spełnienie warunku przez wykonawców. 

5.2.2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z  art. 117 ust. 3 

ustawy Pzp. 

5.2.3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika 

który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe 

oświadczenie zawiera treśd załącznika nr 5 do SWZ. 



 

 
 

 
5.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.   

 
Pełnomocnictwo zawierad powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu  
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  
Pełnomocnictwo winno byd przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem osoby 
uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. 
z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyd cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodnośd cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Sposób poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym reguluje Rozporządzenie ws. komunikacji 
elektronicznej. 
5.2.5. Oferta winna byd podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za wykonanie umowy.  

5.2.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku 

podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych 
Wykonawców nie może podlegad wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5.3 SWZ. 
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.3 SWZ Wykonawcy składają 
oświadczania i dokumenty określone w pkt 6 SWZ w sposób i w trybie tam określonym. 
 

Informacje w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego. 

5.2.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.2.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnid 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

Zobowiązanie to musi precyzowad w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,  
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach  którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  



 

 
 

5.2.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5.2.10.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegad na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te  wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.2.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.11 powyżej, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.2.12. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływad się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 

zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

5.2.13. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

pzp,  przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 6.1. oraz 6.3 

ppkt 3 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  

 
 
5.3 Postawy wykluczenia z postępowania 

5.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1. 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. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-
4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart.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 2012r. 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 15czerwca 2012r. 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 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 stwierdzid, 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 2007r. 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 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

byd wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5.3.2. W związku w wejście w życie w dniu 16 kwietnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeostwa narodowego (dalej: „ustawa”), Zamawiający przewiduje poniższą przesłankę 
wykluczenia z postępowania. 
 
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 
2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 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; 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, 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. 

 
Powyższe wykluczenie określone w pkt 5.3.2 SWZ następowad będzie na okres trwania ww. okoliczności. 
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, 
zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, oferty 
lub oferty ostatecznej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz 
etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Sankcją przewidzianą za wykluczenie na podstawie określonej w pkt 5.3.2 SWZ jest również kara 
pieniężna nakładana na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, 
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie 
zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 
 
5.3.3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 109 
ustawy Pzp. 
 
5.3.4 Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 5.3.1. 
wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp. Jeżeli w stosunku do Wykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 5.3.2. oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 
 
5.3.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5,  
ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2 
pkt.1-3 ustawy Pzp. 
5.3.6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wykluczy wykonawcę. 
 
5.3.7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegad 
wykluczeniu na podstawie pkt 5.3.1. oraz 5.3.2. SWZ. 
 
5.3.8. Warunki niepodlegania wykluczeniu opisane wyżej  muszą również spełniad podmioty, na których 
zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału, a także podwykonawcy będący 
podmiotami udostępniającymi zasoby w celu spełnienia warunków udziału, którym Wykonawca 
zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia. 
 
 



 

 
 

6.Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych – oświadczenia  
i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dostarczyd w celu wykazania braku podstaw wykluczenia 
oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

6.1. Wykaz oświadczeo składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,  
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyd aktualne na dzieo składania oferty: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu  (załącznik nr 2 do 

SWZ)  

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( (załącznik nr 3 do SWZ)  

c) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 9 do SWZ). 

d) Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu  udostępniającego zasoby  na zasadach art.118 ust.3 

PZP ( załącznik nr 8 do SWZ) 

e) Jeżeli dotyczy: W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają 

do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy, wykonają poszczególni 

wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5  do SWZ. 

 

oraz 

f) Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia 

jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, 

o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 ustawy Pzp tj. dokumenty określone w pkt. 

3.1 SWZ oraz OPZ  

g) Jeśli dotyczy: Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, iż oferowany 

przedmiot zamówienia dla rozwiązao równoważnych jest zgodny z wymogami określonymi 

przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, o których mowa w art. 105 ust. 1 i art. 

106 ust. 1 ustawy Pzp tj. dokumenty określone w pkt. 3.7 ppkt 3 SWZ. 

Powyższe oświadczenie/ przedmiotowe środki dowodowe, składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 

 
2. Informacje zawarte w oświadczeniach o których mowa w pkt 1 powyżej stanowią 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferowane rozwiązania są zgodne z 

wymaganiami Zamawiającego oraz kryteriami oceny ofert.  

3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, iż 
oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego  
lub te złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa (2) dni robocze. 
 Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia i/lub uzupełnienia i/lub 
wyjaśnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami 



 

 
 

lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

 

6.2Wykaz oświadczeo lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na wezwanie Zamawiającego. 

6.2.1. Zamawiający na podstawie art. 274 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzieo 
złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: 
 
1.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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) 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 –  wzór oświadczenia stanowi załącznik nr. 4 do SWZ. 
 
Uwaga!  
Zamawiający odstąpi od wezwania ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona 
tylko jedna oferta. 
 
2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskad tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.- wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ 
 

2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych - 
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 
 
6.2.2.Zamawiający nie będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do 
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych  
w art. 118 ustawy Pzp 
 
6.2.3.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 
zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w 
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  
 
6.2.4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 6.2.3.powyżej, przekazywane 
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 



 

 
 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) lub jako tekst wpisany 
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których 
mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagao technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 
2020 r. poz. 2452).  
 
6.2.5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  
 
6.2.6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodnośd cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
 
6.2.7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 6.2.6 powyżej, dokonuje się w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 

nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6.2.8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 
którym mowa w pkt 6.2.7 powyżej, może dokonad również notariusz. Do dokumentów poświadczanych 
przez notariusza stosuje się przepisy ustawy Prawo o notariacie / tj. Dz. U. z 2020 poz. 1192/  
 
6.2.9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskad 
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), o ile wykonawca wskazał w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

 
6.2.10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6.2.11.W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeo i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 



 

 
 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeo, jakich może żądad zamawiający  
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) – dalej „Rozporządzenie ws. podmiotowych środków 
dowodowych (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)” oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagao technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452) – dalej: 
„Rozporządzenie ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)” 

 
 

7. 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, 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI 
 
Komunikacja w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeo między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7.1 Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za 
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/ ) 
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji 
dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do 
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwao i zawiadomieo, zadawanie pytao i 
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do 
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie wymagao dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą byd opatrzone, zgodnie z wyborem 
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu 
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju 
podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny). 
 
7.2 Możliwośd korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga 
posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-
Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytao dotyczących 
treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie 
e-Zamówienia. 
 
7.3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po 
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
7.4. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy 
e-Zamówienia . 
 
7.5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  
 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/


 

 
 

7.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy platformy e-Zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w punkcie powyżej. Zamawiający 
dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z 
powodu awarii systemu e- zamówienia, za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 
7.7 Wykonawca zamierzający wziąd udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadad konto podmiotu „Wykonawca”  na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto 
na Platformie  ma dostęp do  formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 
komunikacji. 
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z 
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej 
https://ezamowienia.gov.ploraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 
 
7.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania 
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 
 
7.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeo oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” pod linkiem: 
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ 
 
7.10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do 
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkośd ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego 
formularza). 
 
7.11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług 
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy 
e-Zamówienia. 
 
7.12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystad ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem 
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie 
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 
 
7.13Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeo a także 
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeo, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeo a także 
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, musi byd 
zgodny z wymaganiami określonymi w  Rozporządzeniu  ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2452) oraz Rozporządzeniu ws. podmiotowych środków dowodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 
 
7.14. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeo, podmiotowych  
i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeo lub dokumentów 
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania techniczne  
dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków 
komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta, oświadczenia, 
podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych informacji, oświadczeo lub dokumentów 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/


 

 
 

przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie ws. komunikacji 
elektronicznej (Dz. U z 2020r. poz. 2452). 
 
7.15.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
 
7.12.Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego :  

- P. Mariusz Łukaoski tel. 146292853 
 

 
8.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 
 
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieśd wadium 
w wysokości:2000 zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN) 
 
8.2. Wadium należy wnieśd przed upływem terminu składania ofert. 
8.3.Wadium może byd wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach 
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 
2019r. poz.310, 836 i 1572) 
8.4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego   – 

nr rachunku: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Pleśnej nr kont: 

 05 8589 0006 0100 0710 0013 0432 
 
8.5.W tytule przelewu należy wskazad sygnaturę  postępowania tj. IKOŚ.271.10.2022 na jakie jest 
wpłacane. 
8.6.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku 
bankowego zamawiającego. 
8.7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi byd wniesione w oryginale w postaci 
elektronicznej i musi obejmowad cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierad w 
swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy 
załączyd do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium 
przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp. 
8.8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.  
8.9.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,  
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialnośd za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 
8.10.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyd wraz z Ofertą w oryginale w postaci 
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego 
wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
8.11.W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie 
przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 
w formie innej niż pieniężna. 
 
8.12. Wadium w pieniądzu należy wnieśd przelewem na konto Zamawiającego:   
 
8.13. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 



 

 
 

zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego.  
 
8.14.Wadium musi zabezpieczad ofertę na daną częśd zamówienia przez cały okres związania ofertą.  

8.15.Wadium musi byd wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
8.16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. 
 
 
9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
9.1 Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia25.082022 r. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego  
w rozdziale 11 SWZ. 

 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY W TYM 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. 

10.1 Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 

10.2 Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” 

udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

10.3 Zamawiający udostępni formularz oferty na platformie e-Zamówienia. 

10.4 Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” 

zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z 

jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10.5 Następnie wykonawca powinien pobrad „Formularz ofertowy”, zapisad go na dysku komputera 

użytkownika, uzupełnid pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisad 

na dysku komputera użytkownika oraz podpisad odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, 

zgodnie z pkt 10.6 poniżej. 

Uwaga! Nie należy zmieniad nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz 

ofertowy” należy zawsze otwierad w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

 

10.6 Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. 

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z 

ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagao dla dokumentów 

elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, mogą byd zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu 

zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, 

wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” 



 

 
 

dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ 

zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 

wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.7 System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie 

informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w 

Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). 

EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

10.8 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie 

postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” 

system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, 

w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuśd”) służące do dodawania plików. 

10.9 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu 

(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 

ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz 

z ofertą. 

10.10 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i 

uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodad w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

10.11 Oferta może byd złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10.12 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofad ofertę. Wykonawca wycofuje 

ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 

10.13 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 

 

10.14 Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym na zasadach opisanych powyżej. 

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca musi złożyd załącznik nr 1 do formularza ofertowego , a 

brak jego złożenia wraz z ofertą będzie skutkował odrzuceniem oferty. Przed podpisaniem umowy 

Wykonawca przedłoży szczegółową kalkulację oferty celem rozdzielenia umowy dotyczącej grantu 

PPGR. 

Do oferty należy dołączyd : 

a) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ) 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ) 

c) Jeżeli dotyczy : pełnomocnictwo/a do podpisania oferty oraz oświadczeo i dokumentów 

składanych w niniejszym postępowaniu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 



 

 
 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o ile 

umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę lub osoba 

podpisująca ofertę i jednolity dokument podpisem elektronicznym ujawniona jest w KRS lub CEDiG 

(lub odpowiednio innym rejestrze) i jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo należy złożyd w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego,  

d) Jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 

wynikad przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może byd ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno byd załączone w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

e) Jeżeli dotyczy: W przypadku, o którym mowa wart. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy *art. 117 ust. 4 

ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 

f) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 6.1. ppkt1  lit. f) SWZ. 

g) Jeżeli dotyczy: Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 6.1. ppkt1  lit.g) SWZ. 

Uwaga dla punktu 10.5. lit.c) i d) niniejszej SWZ: 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi byd złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  - Prawo  o 
notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może byd 
uwierzytelniona przez upełnomocnionego 

h) Jeżeli dotyczy:  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy 

pzp – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

i) Jeżeli dotyczy: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 9 do SWZ 

j) dokument potwierdzający wniesienie wadium lub Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia 

(jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).  

 

10.15  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający udostępnia wzory w 

formie oświadczeo/ formularzy, zamieszczonych jako załączniki do SWZ, powinny byd sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami. 

10.16 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 



 

 
 

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem 
zaufanym lub osobistym), a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę  zaleca się skompresowad do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

 
10.17 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonad zmiany 

ani wycofad złożonej oferty. 

 
10.18 Oferta, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w 

art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 

przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z  

2020r. poz.346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10.19 Zasady, sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeo lub innych, 

określa niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. 

poz. 2452). 

10.20 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10.21 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostad złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną częśd skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

10.22 Wykonawca musi wykazad, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez 

złożenie stosownych informacji, wyjaśnieo i/lub dokumentów. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

Zmiana oferty, wycofanie oferty:  
10.23 Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert. 
W celu wycofania złożonej oferty należy przejśd do szczegółów postępowania, wybrad zakładkę 

oferty/wnioski, następnie przycisk wycofaj ofertę. 

Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrad dokument potwierdzający 

wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW). 

Wycofanie dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami i mających uprawnienie 

do Wycofania Oferty/Wniosku/Pracy konkursowej. 

Wycofanie oferty jest możliwe do upływu terminu składania ofert. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace 

konkursowe”. 

Wyjaśnienia / poprawa oferty 
10.24W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądad od wykonawców wyjaśnieo dotyczących 
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów i oświadczeo. 



 

 
 

10.25. Zamawiający będzie żądał wyjaśnieo treści złożonej oferty w zakresie określonym art. 223 ustawy 
Pzp. 
10.26. Zamawiający poprawi złożone oferty zgodnie i na podstawie art. 223 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN  OTWARCIA OFERT 
11.1. Termin i miejsce składania ofert:   

Termin składania ofert:   do  27.07.2022 , godz.11.00 

Ofertę składa się na platformie e-Zamówienia poprzez moduł MOW. 

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące składania oferty zawarto w pkt 10 SWZ z uwzględnieniem 

treści niniejszego punktu.  

 

Istotne jest aby: 

• Ofertę złożyd przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta. 

Dokumentów nie należy składad w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania 

dokumentów jest zależny od ich ilości i rozmiaru oraz obciążenia Platformy. 

• Ofertę złożyd na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy 

do tego postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie 

składania oferty. 

• Formularz ofertowy i załączniki należy podpisad cyfrowo. 

Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisad 

podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisad podpisem 

zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania 

dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.  

Proces składania ofert może trwad przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych 

dokumentów. W tym czasie nie należy zamykad okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy 

przetwarzania dokumentów. 

 

1) Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.  

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca przygotowuje elektroniczną 
ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofad ofertę zgodnie z treścią pkt 

10.23 SWZ. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofad złożonej oferty. 

 
 

11.2. Oferty zostaną otwarte w dniu27.07.2022 r. o godz. 11.30  .   

Otwarcie złożonych ofert następuje poprzez platformę e-Zamówienia  
 

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na realizację zamówienia.   

11.4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 



 

 
 

otwarcia ofert zawierające 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 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

12.1. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniuart.632 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

12.2. Ceną oferty  jest kwota  brutto określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

12.3. Do obliczania ceny brutto oferty Wykonawca powinien zastosowad stawkę podatku VAT od 
towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami. 

12.4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

12.5. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumied cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 
2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 
1830) tj. wartośd wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany 
zapłacid Wykonawcy. 

12.6.  W cenie należy uwzględnid wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia ,wynikające  z zapisów projektowanych postanowieo umowy oraz wszelkie inne 
koszty jakie są niezbędne do należytego  oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia np.(np. koszty delegacji, odbiorów, spotkao,  koszty związane z 
zatrudnieniem dodatkowych osób czy ekspertów ,koszty w przypadku wydłużenia realizacji  
projektu , koszty związane z udzieloną gwarancją , inne koszty pośrednie itp.) 

12.7. Rozliczenie i zapłata nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych 
postanowieniach umowy. 

12.8. Cena brutto (z VAT) musi byd podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

12.9. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto każdej oferty 
uwzględniając informacje Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego złożoną w 
formularzu oferty. 

12.10. Cena netto zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwośd żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem możliwości zmiany 
wynagrodzenie określoną w projektowanych postanowieniach umowy. 

12.11. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, zamawiający w 
celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto, podatek od towarów i 
usług, który Zamawiający miałby obowiązek zapłacid zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z  2018r. poz.2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 
zamawiający dolicza do przedstawionej w  tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyd. 



 

 
 

12.13. Wykonawca w formularzu ofertowym musi uzupełnid informacje w zakresie wynikającym z pkt 
12.12. SWZ oraz art. 225 ust. 2 ustawy Pzp.  

Informacje dotyczące walut obcych:  

12.14. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).  

12.15. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN 

według kursu średniego NBP danej waluty z daty przesłania ogłoszenia do publikacji do Biuletynu 

Zamówieo Publicznych..  

 

 
 
 
13.KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT 

 
13.1.  Kryteria oceny ofert 

 
Kryterium znaczenie 

1) Cena  (KC) 
2) Skrócenie terminu dostawy (S) 
3) Wydłużenie okresu gwarancji ( T) 

60 % 
20 % 
20 % 

 
 
Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeo określonych wyżej w 
następujący sposób: 
 
13.1.1.  W kryterium Cena ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

KC = (cm/c)60 pkt, 

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert , zaś c oznacza cenę danej oferty.  
 
Uzyskana wartośd (cm/c) zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. 
W kryterium „cena” oferta może otrzymad maksymalnie 60 punktów. 
 
13.1.2. kryterium Skrócenie terminu dostawy– znaczenie w ocenie ofert  20% = 20 pkt 
Punkty zostaną przyznane  na podstawie złożonych informacji w formularzu oferty  - załącznik nr 1 do 
SWZ. 
 
W tym kryterium Wykonawca deklaruje w oświadczeniu o ile pełnych dni skróci wymagany termin 
wykonania przedmiotu zamówienia .  

 Wykonawca może zaproponowad skrócenie terminu o dowolną liczbę dni z przedziału od 1-20 

dni. 

 Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy dzieo skrócenia terminu dostawy zadeklarowany przez 

Wykonawcę.  

 W tym kryterium można uzyskad maksymalnie 20 punktów.  

 



 

 
 

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje skrócenie terminu realizacji zamówienia  o 0 (zero) dni lub nie 
poda liczby dni skrócenia otrzyma 0 (zero) punktów – do Umowy zostanie przyjęty wymagany termin 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
W przypadku zadeklarowania czasu skrócenia powyżej 20 dni zostaną przyznane punkty jak za 20 dni – 
oferta otrzyma 20 pkt. 
 
13.1.3.  kryterium wydłużenie okresu gwarancji – znaczenie w ocenie ofert  20% = 20 pkt 
Punkty zostaną przyznane  na podstawie złożonych informacji w formularzu oferty  - załącznik nr 1 do 
SWZ. 
 

W tym kryterium Wykonawca deklaruje w formularzu oferty w oświadczeniu o ile pełnych lat wydłuży 

okres obowiązywania gwarancji względem wymaganego minimalnego okresu podanego w OPZ . 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

- za wydłużenie o 1 rok -  10 pkt 

- za wydłużenie o 2 lata lub więcej  - 20 pkt 

 

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji  o 0 (zero) lat lub nie poda liczby lat 
wydłużenia otrzyma 0 (zero) punktów – do Umowy zostanie przyjęty wymagany okres gwarancji 
zgodnie z zapisami OPZ. W przypadku zadeklarowania wydłużenia okresu gwarancji powyżej 2 lat 
zostaną przyznane punkty jak za 2 lata – oferta otrzyma 20 pkt. 
 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów Pi obliczona 

według  wzoru:  Pi = KC + S + T 

 

 

13.3. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 248, 

251 ustawy Pzp, w sytuacji kiedy będą tego wymagały okoliczności faktyczne. 

13.4. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania będzie stosował zasady wynikające z art. 252 

ustawy Pzp. 

13.5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone 

w SWZ oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert co potwierdzi, że 

oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. 

13.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchylał się będzie  

od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

 
14. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY. 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) 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 zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

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

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w pkt 9.1 SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W przypadku gdy zamawiający żądał 

wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, następuje 

wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 308 ust. 2  

ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 577 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5  dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są 

zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego 

ubiegania się o udzielenie zamówienia.  

6. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany 

przekazad informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie z Projektowanymi 

Postanowieniami Umowy (Załącznik nr 6a lub 6b do SWZ) oraz złożyd : 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia( konsorcjum), jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, przy czym termin 

na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może byd krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

 
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę którego oferta została wybrana. 
 
 
16. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY Z SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.   

16.1.Projektowane Postanowienia Umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ 



 

 
 

16.2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji opisanych w Projektowanych 
Postanowieniach Umowy. 
 
16.3. Zamawiający ze względu na stosunkowo krótki czas wykonania zamówienia nie przewiduje 
możliwośd rozliczeo częściowych. Szczegółowe uregulowania zostały zawarte w Projektowanych 
Postanowieniach Umowy. 
 
16.4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego będą sporządzone 
zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikającymi z Działu VII (Umowa w sprawie zamówienia 
publicznego) ustawy Pzp. 
16.5 Zamawiający podpisze dwie odrębne umowy na realizację przedmiotu zamówienia z 
wyszczególnieniem pozycji zakup laptopa 1szt. finansowanej z Grantu PPGR. 
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCHWYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
17.1.Wykonawcy przysługują przewidziane w Ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 
skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp - „Środki  ochrony prawnej”. 
17.2. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynnośd zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 
kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

17.3.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. 

17.4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 
ustawyz dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłaoca, a pisma w 
postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do 
doręczeo elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320). 

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

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

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

17.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP.  

17.8. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT


 

 
 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. 

e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. 

Faks +48 224587800. 

17.9. Źródło, gdzie można uzyskad informacje na temat składania odwołao: 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.  
e-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800   
URL: http://www.uzp.gov.pl. 

 
18. ZAKOOCZENIE POSTĘPOWANIA 
18.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia kooczy się: 

1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 
2) unieważnieniem postępowania.18.2.Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z treścią art. 255 
ustawy Pzp. 
18.3.Zamawiający może unieważnid postępowanie zgodnie i na podstawie art. 256, 257 ustawy Pzp. 
 
19.INFORMACJE PROCEDURALNE 
19.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Przedmiot zamówienia nie może byd podzielony na części gdyż mogłoby to spowodowad 

nadmierne trudności organizacyjne Zamawiającego przy koordynacji różnych wykonawców 

realizujących przedmiot zamówienia. Ponadto podział zamówienia na części mógłby spowodowad 

brak ofert na poszczególne sprzęty i mied wymierny wpływ na terminowośd wykonania całego 

zadania finansowanego ze środków zewnętrznych. Wykonanie jednego zamówienia zawierającego 

sprzęty określone w opisie przedmiotu zamówienia  pozwoli na zbilansowanie ceny ofertowej (jej 

obniżenie) niż w przypadku zlecenia zamówienia w częściach odrębnie dla każdego sprzętu . 

Podział przedmiotu zamówienia nie poszerzy kręgu Wykonawców, a tym samym nie poprawi 

konkurencyjności zamówienia. Postawione w postępowaniu wymagania nie ograniczają dostępu 

do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom. 

19.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

19.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

19.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadao 

zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp.  

19.5. Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  

19.6. Zamawiający nie określa  dodatkowych wymagao związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.  

19.7. Zamawiający nie  zastrzega  możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.  

19.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

19.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

19.10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

19.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówieo o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

19.12. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/


 

 
 

1..Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zwracał się przy użyciu poczty elektronicznej do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
2..Zamawiający jest obowiązany udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2  dni 
przed upływem terminu składania ofert -  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4  dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
3..Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt.2 ., Zamawiający może udzielid 
wyjaśnieo albo pozostawid go bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie ma 
wpływu na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
4..Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniana źródła zapytania), modyfikacje SWZ, 
informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, kopie odwołao dotyczących treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowieo SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
5..Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy prawo zamówieo publicznych postępowanie jest prowadzone w 
języku polskim. W związku z powyższym wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, dokumenty, 
oświadczenia oraz inne dokumenty składane w postępowaniu winny byd wnoszone w języku 
polskim. 

19.13. Zamawiający nie zamierza zwoład zebrania Wykonawców. 

19.14. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. 

19.15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

Załączniki stanowiące integralną częśd Specyfikacji (SWZ). 

Załącznik nr 1:Formularz oferty. 

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – wykaz oferowanego sprzętu 

Załącznik nr 2:Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 3:  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

Załącznik nr 4:  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr  5:  Oświadczenie konsorcjum 

Załącznik nr 6:Projektowane Postanowienia Umowy 

Załącznik nr 7:   Wykaz dostaw 

Załącznik nr 8:   Zobowiązanie zasoby 

Załącznik nr 9:  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik nr 10:  Oświadczenie o aktualności informacji 

Załącznik nr 11:  Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 


