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Białystok, dnia 7 lutego 2023 r. 

Znak spr. A.214-2/23 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SWZ”) 

na wykonanie robót budowlanych pn.: 

 

Przebudowa budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku – etap V, tj. prace 

związane z antresolą i klatką schodową 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Galeria Arsenał w Białymstoku 

ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok 

tel.: 85 742 03 53 

 

strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/ 

strona BIP internetowa Zamawiającego: 

https://galeria-arsenalbip.um.bialystok.pl/zamowienia_publiczne/ 

adres poczty elektronicznej: mail@galeria-arsenal.pl 

Osoba do kontaktu: 

Karol Straczyński, mail: k.straczynski@galeria-arsenal.pl, tel.: 85 874 20 60 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac związanych z antresolą i klatką 

schodową przy ulicy Elektrycznej 13 w Białymstoku, w ramach zadania Przebudowa 

budynku starej elektrowni Galerii Arsenał w Białymstoku – etap V, tj. prace związane 

z antresolą i klatką schodową, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 

nr 6 do SWZ, obejmującą projekt, przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania. 

2. Wizja lokalna: 

1) Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca 

Wykonawcom odbycie wizji lokalnej i sprawdzenie dokumentów niezbędnych 

do realizacji zamówienia. 

2) Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie jest warunkiem obligatoryjnym 

umożliwiającym wzięcie udziału w postępowaniu.  
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3) Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe w dniach: 14, 16 lutego 2023 r. W celu 

odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Karolem Straczyńskim, 

k.straczynski@galeria-arsenal.pl, tel.: 85 874 20 60. 

3. Zgodnie z art. 310. Ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. Postanowienia ogólne: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji prac objętych umową, 

w ciągu 3 dni od daty przekazania obiektu potwierdzonego protokołem. 

2) Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca powinien uzyskać wymagane 

certyfikaty i deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić je Zamawiającemu do akceptacji. 

3) Zastosowane przy realizacji zamówienia materiały powinny być dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4) Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, za skutki i następstwa zdarzeń 

związanych z nienależytym i nieterminowym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 

5) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu 

w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz stały kontakt 

telefoniczny z Zamawiającym, w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji. 

6) Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeżeli wszystkie badania i pomiary 

z zachowaniem tolerancji dadzą wyniki pozytywne, w przeciwnym wypadku 

Wykonawca dokona naprawy na własny koszt w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

7) Szczegółowe postanowienia zawarte są w postanowieniach umowy – załącznik nr 5 

do SWZ. 

 

4. Nazwa i kod zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45421141-4 Instalowanie przegród 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

 

 

5. Rozwiązania równoważne: 
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1) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje 

kryteria stosowane w celu oceny równoważności - nie dotyczy 

2) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. 

3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, 

że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

4) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą 

przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, 

że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności 

lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 

6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: 

Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia osób 

na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2140), w zakresie czynności i na warunkach określonych w projekcie 

umowy (o ile czynności te nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach 

prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG). Ustalenie 

wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Obowiązki Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, dotyczące zatrudnienia 

osób na umowę o pracę, zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 

5 do SWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy, 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli 

wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - nie dotyczy 

UWAGA: 
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1) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, 

Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia 

opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie 

obowiązującej w dniu opublikowania ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość 

na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej 

waluty. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony 

w treści SWZ - zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże 

się wykonaniem zamówień wymaganych w SWZ. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  poz. 835), 

dalej jako „ustawa”. Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, wyklucza się: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 2023 r. poz. 120), 

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. 

 

VII. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ 



5 
 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA DOŁĄCZA DO OFERTY: 

1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na lub wg 

załącznika nr 2 do SWZ. 

 

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia 

wymienionego w pkt 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy. 

2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - nie dotyczy. 

 

X. WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH - nie dotyczy 

 

XI. WYKAZ INNYCH WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu: 

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 

do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty, 

2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty, 

3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców 

na wezwanie Zamawiającego, 

4) dokument, o którym mowa w rozdz. IX SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który 

wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio 

w rozdz. V SWZ - na wezwanie Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
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w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ), 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub wg załącznika 

nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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. 

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

 

XII. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V 

SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia 

Podwykonawcom, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia określone w projekcie 

umowy. 

 

 

 

 

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Karol Straczyński, mail: 
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k.straczynski@galeria-arsenal.pl, tel.: 85 874 20 60 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej 

za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ 

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między 

Zamawiającym a wykonawcami w zakresie: 

1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 

3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 

1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp; 

7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

8) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość 

została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do 

kontaktu z Wykonawcami: j.sitniewska@galeria—arsenal.pl 

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 

zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 

w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 

adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza wymagania 
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dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i 

oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 

Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, 

ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę 

Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne, 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików: 

.pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" 

oraz uznaje go za wiążący, 

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

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, 

gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek 

określony w art. 221 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 

innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 

internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie dotyczy 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ 

1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem 

lub elektronicznym  podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub elektronicznym podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty 

Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym 

lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.   

3. Oferta powinna być: 

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

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem 

zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl, może przed upływem terminu 
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do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, 

aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, 

chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych 

w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język 

polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem 

oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji 

wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne 

z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 

ze szczególnym wskazaniem na: .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z rozszerzeń: 

a) .zip  

b) .7Z 

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: 

.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane 

za złożone nieskutecznie.  

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5MB. 

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się 
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na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 

zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 

z dokumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

19. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 

możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu 

do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny 

przed terminem składania ofert/wniosków.  

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu: .zip, zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

25. Do oferty należy załączyć: 

1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udział w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2) Pełnomocnictwo (jeśli wymagane) 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) 

4) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 PZP w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych w Rozdziale VIII  

 

XVII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem : https://platformazakupowa.pl/ do 22.02.2023 r. do godziny 10:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć 

podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

https://platformazakupowa.pl/
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pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w 

odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się 

komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje 

XVIII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 23.02.2023 r. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl 

w sekcji ,,Komunikaty” . 

Uwaga! Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 

pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie. 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Ceny zaproponowane w ofercie powinny obejmować pełny zakres zamówienia określony 

w rozdziale I SWZ i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Ceny jednostkowe oraz wyliczona na ich podstawie cena ofertowa mają być wyrażone 

w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 

3. Ceny oraz wyliczoną na ich podstawie cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2-ch 

miejsc po przecinku (zł/gr). 

4. Ceny oraz wyliczoną na ich podstawie cenę ofertową należy przedstawić zgodnie 
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z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 

5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto podaną w formularzu 

ofertowym obliczoną zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). 

1) W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawcy zaleca 

się zapoznanie się z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty 

z należytą starannością. 

2) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

3) W ofercie, o której mowa w pkt 1, Wykonawca ma obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku, 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

1) cena ofertowa - waga kryterium: 60 %, 

2) okres gwarancji - waga kryterium: 40 %. 

gdzie 1 % = 1 pkt 

 

Sposób punktowego obliczania ofert: 

Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:  

P = Pc + Pg 

 

WYJAŚNIENIE: 

P   - ostateczna liczba punktów ocenianej oferty 

Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa 

Pg - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium okres gwarancji  

 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: 

Pc= (Cn/Co) x 60 pkt 
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WYJAŚNIENIE: 

Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa,  

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych,  

Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert nieodrzuconych. 

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt. 

 

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji, zostanie przyznana na podstawie na podstawie 

informacji podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ i będzie liczona 

następująco: 

 48 miesięcy - 0 pkt, 

 54 miesiące - 10 pkt, 

 60 miesięcy - 20 pkt, 

 66 miesięcy - 30 pkt, 

 72 miesiące - 40 pkt. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. w kryterium okres gwarancji. 

Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu 

gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż jest to 48 miesięcy. 

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość 

punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 

o najwyższej wadze. | 

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY- nie 

dotyczy 

 

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia 

wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 

ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

2. Odwołanie zgodnie z przepisami art. 513 - 521 ustawy Pzp. 

1) Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy, 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

3) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione 

w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać 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. 

5) Odwołanie wnosi się w terminie: 
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a. 

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na Platformie. 

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 

Działu IX Rozdziału 2 Oddział 3 -12 ustawy Pzp. 

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 

ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 

1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje 

skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych, 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi - zgodnie 

z przepisami art. 579 - 590 ustawy Pzp. 

 

 

 

XXIV. PROJEKT UMOWY 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany 

do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 

5 do SWZ. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

 

XXV. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. 

 

XXVI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

Przedmiot zamówienia nie może być podzielony ze względu na nadmierne trudności 

w koordynacji prac objętych zakresem oraz z przyczyn technicznych i organizacyjnych. Mając 

na uwadze definicję mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 
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ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, Zamawiający 

postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu, tym samym dopuszczając 

do postępowania możliwie najszerszy krąg wykonawców. Podział zamówienia na części nie 

wpłynąłby na poszerzenie kręgu podmiotów mogących skutecznie ubiegać się o jego 

udzielenie. w świetle powyższego Zamawiający uznał, że nie zachodzi potrzeba podziału 

niniejszego zamówienia na części, aby został osiągnięty cel w postaci ułatwienia dostępu 

do postępowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a działanie takie byłoby tylko 

pozorne i nie wnosiłoby żadnej wartości dodanej. 

 

XXVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

1. Zawarcia umowy ramowej. 

2. Zaliczek dla Wykonawców. 

3. Rozliczeń w walutach obcych. 

4. Aukcji elektronicznej. 

5. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

214 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

 

XXIX. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA z PRZEPISÓW 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 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 

z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Arsenał w Białymstoku. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy na adres wskazany w komparycji 

umowy lub za pośrednictwem poczty e-mail: mail@galeria-arsenal.pl. Galeria 

wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na 

adres: iodo@galeria-arsenal.pl.  

3. Galeria przetwarza dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: 

imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe, nr NIP, nr REGON, 

zajmowane stanowisko/pełniona funkcja, nr rachunku bankowego oraz inne dane 

niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ustępie 4. 

4. Cele przetwarzania obejmują: zawarcie oraz wykonanie umowy (w tym kontakt 
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przy wykonywaniu umowy, wymianę korespondencji, kontrolę należytego 

wykonywania umowy, oraz jej rozliczenia), wypełnienie ciążących na Galerii 

obowiązków prawnych oraz realizację prawnie uzasadnionych interesów Galerii lub 

osoby trzeciej. Interesy, o których wyżej mowa obejmują możliwości dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także rozpatrywania 

reklamacji lub skarg powstałych w związku z prowadzoną współpracą. 

5. Galeria przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO, a 

także innych przepisów, np. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. Przetwarzanie  określonych danych może wynikać z przepisów prawa lub 

przyjętych przez Galerię wymogów umownych. Ewentualny brak podania danych w 

wymaganym zakresie mógłby uniemożliwić nawiązanie oraz prowadzenie współpracy. 

6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, 

do sprostowania danych, do usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 

RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 

RODO), do przenoszenia danych (w przypadkach określonych art. 20 RODO), do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 

21 RODO). W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Galerię 

przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych mogą Państwo realizować 

kontaktując się z Galerią lub wyznaczonym IOD. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, 

dla potrzeb których są one przetwarzane. Np. w przypadku danych przetwarzanych w 

celu zawarcia lub realizacji umowy są one przechowywane do momentu wygaśnięcia 

lub przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a po upływie tego terminu mogą być 

one przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych 

nałożonych na Galerię. 

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z 

Galerią, np. świadczącym na jej rzecz pomoc prawną, usługi księgowe, pocztowe, IT, 

płatnicze, itp. Dane w określonym zakresie mogą nadto zostać udostępnione organom 

i instytucjom, które są uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa (US, ZUS). 

9. Dane zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, od 

podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają, m.in. Państwa 

pracodawców, osób, których pozostają Państwo reprezentantami lub 

przedstawicielami, czy też innych podmiotów przekazujących Galerii Państwa dane w 

ramach realizowanej współpracy. 

 

XXX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ: 

1) formularz ofertowy -zał. nr 1, 

2) oświadczenie Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby - zał. nr 2, 

3) wykaz robót - zał. nr 3, 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zał. nr 4, 

5) projekt umowy - zał. nr 5. 

6) dokumentacja projektowa- zał. nr 6, 

 


