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 Załącznik nr 2 do uchwały nr 694/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 09.01.2023 r. 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego 

 

znak sprawy: ZP.272.6.2022 

 

ROZDZIAŁ 1 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Nazwa Zamawiającego: Powiat Rypiński 
Adres Zamawiającego: ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

Numer tel.: +48 542802432, +48 542802433  

Adres poczty elektronicznej właściwy w sprawach prowadzonego postępowania: zp@powiatrypinski.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski 

 
ROZDZIAŁ 3 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3.2. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie ww. ustawy.  

3.3. Wartość zamówienia przekracza próg unijny, o którym mowa w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, 
równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M. P. poz. 1177), tj. 
215 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 957 524 zł, ogłoszonym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy 
Pzp. 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
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3.4. Zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 139 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny 
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
   w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3.5. Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków 
dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania 
  i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

3.6. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. 3.5, w 
odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji 
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
3.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

ROZDZIAŁ 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1/1 do nr 1/3 oraz załączniki od nr 8/1 do nr 8/3  do SWZ. 
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:  
4.1.1. część 1 zamówienia: Sprzęt IT. Część 1 zamówienia obejmuje sprzęt informatyczny i nagłośnieniowy z 
akcesoriami oraz gwarancją. Obejmuje w szczególności dostawę: 148 sztuk komputerów typu All in One, 78 
sztuk komputerów stacjonarnych, 113 sztuk laptopów o różnej przekątnej ekranu, 61 sztuk monitorów 
interaktywnych, 35 sztuk projektorów, 15 sztuk ekranów projekcyjnych, 47 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, 3 
sztuk drukarek 3D, 3 sztuk skanerów 3D, 21 sztuk niszczarek, 19 sztuk wizualizerów, 4 sztuk czytników kodów 
kreskowych, 50 sztuk tabletów graficznych, 40 sztuk tabletów, 56 dysków SSD, 30 sztuk Pamięć RAM, 75 sztuk  
Pendrive, 24 zasilaczy awaryjnych UPS, 31 sztuk pamięć przenośna (dysk zewnętrzny), 312 sztuk licencji na 
oprogramowanie biurowe Office oraz sprzętu nagłaśniającego w postaci 8 sztuk mikserów, 34 sztuk kolumn, 16 
sztuk odsłuchów estradowych, 44 sztuk mikronów, 38 sztuk statywów, 3 sztuki subwoofer, 18 sztuk kabel 
mikrofonowy, 240 sztuk wtyczki kolumnowe i 2 sztuki zestaw radiowęzeł, wraz z niezbędnym wyposażeniem 
dodatkowym do każdego sprzętu komputerowego wymienionym w załączniku nr 1/1 do SWZ oraz gwarancją, na 
okres co najmniej dwa lata.  
O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy załącznika nr 1/1 do SWZ zawierające parametry techniczne 
należy odczytywać jako parametry minimalne. Dostarczany sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie, 
zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie. Zamawiający nie 
dopuszcza sprzętu refabrykowanego, wymagana jest dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego wraz z 
niezbędnym wyposażeniem producenta. Gwarancja będzie świadczona w języku polskim. 
Dostawy sprzętu muszą zostać wykonane przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz 
z wniesieniem i montażem zgodnie z OPZ  do wskazanego pomieszczenia – łącznie 4 lokalizacje na terenie 
miasta Rypin.  
Miejsce dostawy sprzętu: Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 
Rypin; Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; Zespół Szkół nr 3 im. 
Bogdana Chełmickiego w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54, 87- 500 Rypin. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1/1 do SWZ. 
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4.1.2. część 2 zamówienia: Meble.  Część 2 zamówienia obejmuje meble do sal lekcyjnych, pomieszczeń 
biurowych i socjalnych na potrzeby szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński: Zespół Szkół nr 1 
im. ks. Cz. Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w 
Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 
87-500 Rypin, Zespół Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54, 87-500 Rypin. Przedmiot 
zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W 
przypadku Zespołu Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie zakup mebli będzie stanowił wyposażenie 
nowo wybudowanego budynku szkoły. W pozostałych placówkach nowe meble zastąpią zniszczone albo 
dopełnią istniejące wyposażenie. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca rozpoczął 
realizację zamówienia od Zespołu Szkół nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Rypinie. Budynek Zespołu Szkół nr 5  
posiada windę. W pozostałych szkołach brak windy. Dostawa i montaż mebli możliwe są w każdej placówce od 
poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji 
wynosi dwa lata. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1/2 do SWZ. 
4.1.3. część 3 zamówienia: Pojazdy samochodowe. Część 3 zamówienia obejmuje dostawę dwóch samochodów 
osobowych przeznaczonych do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie oraz czterech 
samochodów typu bus przeznaczonych do przewozu osób dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu 
Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie. Każdy z samochodów przeznaczonych do nauki jazdy powinien 
posiadać pięciodrzwiowe nadwozie typu hatchback, napędzany silnikiem spalinowym. Dostarczone samochody 
powinny być fabrycznie nowe, pozbawione wad, dostosowane do nauki jazdy, wyposażone zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Dostarczone pojazdy powinny być przygotowane do rejestracji z 
ważnym badaniem technicznym oraz kompletem dokumentów.  
Każdy z samochodów typu bus powinien posiadać nadwozie umożliwiające przewóz ośmiu osób oprócz 
kierowcy. Samochód powinien być napędzany silnikiem spalinowym, wysokoprężnym. Dostarczone samochody 
powinny być fabrycznie nowe, pozbawione wad, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, wyposażone zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia. Dostarczone pojazdy powinny być przygotowane do rejestracji, z ważnym badaniem technicznym 
oraz kompletem dokumentów. 
 Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi trzy lata. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 1/3 do SWZ. 
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem wynikającym z 
załączników od nr 1/1 do nr 1/3 i punktów od 4.1.1. do 4.1.3. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie 
liczby części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, ani nie określa maksymalnej liczby części, na 
które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. 
4.3 Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt 18 ustawy Pzp.  
4.4. Zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego” jest dofinansowane ze środków 
Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych 
4.5. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
4.5.1. część 1 zamówienia: 30213300-8 Komputery biurkowe; 30213000-5 Komputery osobiste; 30213100-6 
Komputery przenośne; 30231320-6 Monitory dotykowe; 38652120-7 Projektory wideo; 38653400-1 Ekrany 
projekcyjne; 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne; 30191400-8 Niszczarki; 39162110-9 Sprzęt 
dydaktyczny; 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego; 30237450-8 Tablety graficzne; 30213200-7 Komputer 
tablet; 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów; 30237200-1 Akcesoria komputerowe; 30234000-8 
Nośnik do przechowywania; 30234600-4 Pamięć flash; 30237200-1 Akcesoria komputerowe; 48000000-8 
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 32342420-2  Studyjne konsole mikserskie; 32342410-9 Sprzęt 
dźwiękowy; 32342400-6  Sprzęt nagłaśniający; 32342300-5  Mikrofony i zestawy głośnikowe; 32343000-9  
Wzmacniacze; 32342000-2  Urządzenia głośnikowe; 32341000-5  Mikrofony; 30236110-6 pamięć o dostępie 
swobodnym (RAM); 
4.5.2. część 2 zamówienia: 39136000-4 Wieszaki na odzież; 39134000-0 Meble komputerowe; 39131000-9 
Regały biurowe; 39180000-7 Meble laboratoryjne; 39160000-1 Meble szkolne; 39150000-8 Różne meble i 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/studyjne-konsole-mikserskie-2524
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-naglasniajacy-2520
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/mikrofony-i-zestawy-glosnikowe-2519
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wzmacniacze-2528
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-glosnikowe-2516
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/mikrofony-2515
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wyposażenie; 39130000-2 Meble biurowe; 39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki; 39110000-6 
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części; 39100000-3 Meble;  
4.5.3. część 3 zamówienia: 34110000-1 samochody osobowe; 34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej 
niż 10 osób; 
4.6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 
4.8. Przedmiotowe środki dowodowe. 
4.8.1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.  
4.8.1.1. ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia zostanie 
przeprowadzona na podstawie oświadczeń wykonawcy w pkt 5 i 6 załącznika nr 2/1 do SWZ. 
4.8.1.2. ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zamówienia zostanie 
przeprowadzona na podstawie oświadczenia wykonawcy w pkt 5 załącznika nr 2/2 do SWZ. 
4.8.1.3. ocena zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 zamówienia zostanie 
przeprowadzona na podstawie oświadczeń wykonawcy w pkt 5 i 6 załącznika nr 2/3 do SWZ. 
4.9. Równoważność. 
4.9.1. W każdym przypadku użycia w dokumentach zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp 
Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
4.9.2. Użycie w dokumentach zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety 
potwierdzające, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W 
przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego 
etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne 
odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany 
wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, 
spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.  
4.9.3. Użycie w dokumentach zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również 
certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne 
odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany 
Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w 
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod 
warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi 
spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania 
związane z realizacją zamówienia.  
 

ROZDZIAŁ 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia:  

1) w częściach 1 i 2 zamówienia: od 14.07.2023 r. do 14.08.2023 r.; 

2) w części 3 zamówienia: od 01.08.2023 r. do 14.08.2023 r.; 
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ROZDZIAŁ 6 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnych części zamówienia, 

które zostaną wprowadzone do treści tych umów, określone zostały w załącznikach nr 8/1, 8/2 i 8/3 do SWZ. 

ROZDZIAŁ 7 

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

7.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski 

7.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywać należy za pośrednictwem 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski.  

7.4. 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 którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.                    
W sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej, za 
pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie) Zamawiający dopuszcza komunikację za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: 
zp@powiatrypinski.pl. 

7.5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, 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 w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

7.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych 
przez zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii 
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7.7. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub 
ich nowsze wersje, 
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 
d. włączona obsługa JavaScript, 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu 
Miar. 

7.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na 

stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  
7.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

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

7.10. 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 

7.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
7.12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed 

upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
dni przed upływem terminu składania ofert. 

7.13. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt 7.12 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie strony internetowej 
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski. 

7.14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ 8 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie, 
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to                                  
z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie, 
8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie, 
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

8.1.4.1. w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę 
sprzętu IT o wartości co najmniej 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych brutto; 
8.1.4.2. w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę 
mebli o wartości co najmniej 200.000,00 (dwustu tysięcy) złotych brutto; 
8.1.4.3. w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę 
pojazdów samochodowych o wartości co najmniej 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych brutto; 

8.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
8.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w 
pkt 8.1.4. dla danej części zostaną spełnione, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie (warunek 
nie będzie spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się 
wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym 
doświadczeniem). 

8.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający oceni, czy 
udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

8.6. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie                            
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego 
(dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego 
przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający 
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

 

ROZDZIAŁ 9 

PODSTAWY WYKLUCZENIA  

9.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: 
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 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) 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 
2022 r. poz. 2555), 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17712396?unitId=art(54)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
9.1A.  Zgodnie z 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. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się:  
1) wykonawcę 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, 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 z późn. zm.) jest 
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3  ustawy; 
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) 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. 
9.1B. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18708093?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(3)ust(1)pkt(37)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT
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UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zakazuje się udzielania wszelkich 
zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także 
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 
10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE 
oraz art. 13 lit. a)– d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:  
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;  
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 
% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub  
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu,                
o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,  
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw                     
w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 
9.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
9.2.1. w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku 
do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ                   
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
9.2.2. w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, tj. który                        
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu                           
o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 
9.2.3. w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, tj. który 
bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
9.2.4. w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. który                          
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
9.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
9.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 

ust. 1 pkt 4 i 8-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio 
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji 
lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
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9.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 9.4., są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 9.4., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wyklucza wykonawcę. 

ROZDZIAŁ 10 

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

 

10.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
10.1.1. oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w skrócie: JEDZ 
(załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załączniki nr 4/1, 4/2 do SWZ), stanowiące 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe 
środki dowodowe, o których mowa w punkcie 10.3 niniejszego rozdziału. W przypadku wspólnego ubiegania się o 
zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców; w przypadku polegania na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z ww. 
oświadczeniami, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby; wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV 

formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; zamawiający informuje, że na 
stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została aktualna wersja instrukcji wypełniania 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD): 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja-2021.01.20.pdf. 
10.1.2. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
10.1.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu                       
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy; 
10.1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy; 
10.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.  

10.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                             
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:  

10.3.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

10.3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

10.3.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

10.3.1.3. oświadczenia wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ - 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 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), 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, albo oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej; 
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10.3.1.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

10.3.1.5. oświadczenia wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ – o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

10.3.2. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
10.3.2.1. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, 
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 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wzór wykazu dostaw dla poszczególnych części 
zamówienia stanowią odpowiednio załącznik nr 7/1, 7/2 i 7/3 do SWZ; 
10.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:  
10.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w  pkt 10.3.1.1. i 10.3.1.2. niniejszego rozdziału 
– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w  pkt 10.3.1.1. i 10.3.1.2. 
niniejszego rozdziału;  
10.4.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, o których mowa w  pkt 10.3.1.4. niniejszego rozdziału – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
10.5. Dokument, o którym mowa w pkt 10.4.1 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 10.4.2. niniejszego rozdziału, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  
10.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
których mowa w pkt 10.4.1. i 10.4.2. niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Postanowienia pkt 10.5. niniejszego rozdziału stosuje się. 
10.7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 
2415).  

10.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1.1., podmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia                         
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że:  

10.8.1. oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub  

10.8.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  
10.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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10.10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem 
nieważności zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

ROZDZIAŁ 11 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:  

1) w sprawach merytorycznych: w zakresie części 1 zamówienia – sprzęt IT: Iwona Pawłowska – nauczyciel                   
w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie,  w zakresie części 1 zamówienia – nagłośnienie: Jarosław Tomkowski – dyrektor 
Zespołu nr 5 w Rypinie; w zakresie części 2 zamówienia: Iwona Jabczyńska – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1              
w Rypinie, w zakresie części 3 zamówienia: Michał Szymański - nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie; 
2) w sprawach formalnoprawnych: Dorota Rumińska – samodzielne stanowisko ds. zamówień 
publicznych, Starostwo Powiatowe w Rypinie; Monika Tryniszewska - Skarżyńska – samodzielne wieloosobowe 
stanowisko ds. funduszy i rozwoju; 

ROZDZIAŁ 12 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.05.2023 r.   

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

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

12.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 
mowa w pkt 12.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,               
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
 

ROZDZIAŁ 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
13.1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe – jeśli są 

wymagane, przedmiotowe środki dowodowe – jeśli są wymagane, oraz inne informacje, oświadczenia lub 
dokumenty, należy sporządzić i przekazać zgodnie z rozporządzeniem 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. 

13.2. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności,            
w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (do zachowania formy 
elektronicznej wystarcza złożenie dokumentu w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
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dowodowych na platformie, podpis o którym mowa w zdaniu 1, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na 
dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) 
oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po 
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

13.3. Oferta powinna być: 
13.3.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
13.3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
13.3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 
13.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 

spełniać wymogi rozporządzenia 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”. 

13.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

13.6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa               
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.                 
z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Na platformie w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Przez zmianę oferty rozumie się wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej 
oferty, jednak należy to zrobić przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Sposób 
dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

13.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty na 
daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

13.9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

 

ROZDZIAŁ 14 

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

14.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski  do dnia 13.02.2023 r. do godziny 09:00.  

14.2. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w  pkt 10.1. SWZ. 
14.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
14.4. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach 
przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym 
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej. 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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14.5. 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. 

14.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

ROZDZIAŁ 15 

TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023 r., o godzinie 9:30. 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski.  

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

15.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  

15.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

15.4.2. cenach zawartych w ofertach.  

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

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

ROZDZIAŁ 16 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

16.1. Wykonawca poda cenę oferty w danej części zamówienia w formularzu oferty sporządzonym według wzoru 
stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2/1 lub/i nr 2/2 lub/i nr 2/3 do SWZ.  

16.2. Jedyną i wiążącą dla wykonawcy i zamawiającego jest cena za wykonanie zamówienia wynikająca ze 
złożonego przez wykonawcę Formularza ofertowego. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie 
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania danej części zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 
wynikające z obowiązujących przepisów.  

16.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

16.4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

16.5. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 
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 rozliczyć. 
16.6.  W ofercie, o której mowa w pkt 16.5, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 
obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
16.8. Ustalając cenę oferty w części 1 zamówienia, do dostaw o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w 
wysokości 0%. 
 

ROZDZIAŁ 17 

 

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

 

17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny 

ofert: 

L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium w % 

1. Cena 60% 

2. Przedłużony okres gwarancji 40% 

 

17.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 

przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

17.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 
------------------------------- x 60 = liczba punktów 
Cena oferty badanej 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

17.4. Punkty za kryterium „Przedłużony okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt,                       
w następujący sposób:  

Przedłużony okres gwarancji (w pełnych latach) Liczba punktów 

Przedłużenie wymaganego okresu gwarancji o jeden 
rok 

40 

W przypadku, gdy wykonawca w pkt 2 Formularza ofertowego, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 

2/1, 2/2, 2/3 do SWZ,  nie zaznaczy żadnej z opcji lub zaznaczy więcej niż jedną opcję, zamawiający uzna, że 

wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji. 

17.5. Liczba punktów, o których mowa w pkt 17.3 i 17.4, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 

17.6. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 17.1. 

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

sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

ROZDZIAŁ 18 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
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18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób.  

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

18.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

18.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią odpowiednio załącznik nr 8/1, 8/2, 8/3 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  
18.5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

18.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia.  
18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.  
 

ROZDZIAŁ 19 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ 20 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

20.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana w danej części, zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć procent) ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie na daną część zamówienia.  
20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostać wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub 
w kilku następujących formach: 
20.2.1. pieniądzu, 
20.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
20.2.3. gwarancjach bankowych, 
20.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
20.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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20.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 
ustawy Pzp.  
20.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
20.4.1. w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego w PKO Bank 
Polski SA nr rachunku: 94 1020 1462 0000 7002 0306 7253, a dokument potwierdzający wpłatę należy złożyć 
Zamawiającemu, najpóźniej przed zawarciem umowy; 
20.4.2. w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument 
zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed zawarciem umowy. 
20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.  

20.6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego 
żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie 
od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 
uzasadnione czy nie.  

20.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

20.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione 
zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu gwarancji. 
 

ROZDZIAŁ 21 

 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.  
21.2. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność 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;  
2) 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;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  
21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

21.4. 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.  

21.5. 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.  

21.6. Odwołanie wnosi się:  
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:  
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;  
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2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:  
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 
21.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:  
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi 
unijne;  
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na 
stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.  
21.8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie:  
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa 
albo przekracza progi unijne;  
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż progi unijne.  
21.9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku 
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do 
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później 
niż w terminie:  
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 
dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia 
o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;  
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo  
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;  
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:  
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo  
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera 
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.  
21.10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy Pzp. 

 

Rozdział 22 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1. Zamawiający nie ustala wymagań, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

22.2. Zamawiający przewiduje udzielenie  zaliczek na poczet wykonania zamówienia, zgodnie z § 5B załącznika 
nr 8/1, 8/2, 8/3 do SWZ.  

22.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.  

22.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
22.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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22.6. Zamawiający nie wymaga, nie dopuszcza i nie przewiduje stosowania katalogów elektronicznych, o których 
mowa w art. 93 ustawy Pzp. 
 

Rozdział 23 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Rypiński z siedzibą w Rypinie, przy ul. 
Warszawskiej 38, 87-500 Rypin;  

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: ido@powiatrypinski.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną 
ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień 
publicznych spoczywający na Zamawiającym;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

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

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

23.2. Posiada Pani/Pan:  

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

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

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

23.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 

23.4. Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

23.5. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym                   
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku                        
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział                          
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO.  
 

Rozdział 24 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Integralną częścią SWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1/1 – opis przedmiotu zamówienia – część 1 zamówienia; 

Załącznik Nr 1/2 – opis przedmiotu zamówienia – część 2 zamówienia; 

Załącznik Nr 1/3 – opis przedmiotu zamówienia – część 3 zamówienia; 

Załącznik Nr 2/1 – wzór formularza ofertowego – część 1 zamówienia; 

Załącznik Nr 2/2 – wzór formularza ofertowego – część 2 zamówienia; 

Załącznik Nr 2/3 – wzór formularza ofertowego – część 3 zamówienia; 

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia JEDZ; 

Załącznik Nr 4/1 – wzór oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

Załącznik Nr 4/2 – wzór oświadczenia podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k 

rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

pkt 5 ustawy Pzp; 

Załącznik Nr 6 – wzór oświadczenia o wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik Nr 7/1 – wzór wykazu dostaw – część 1 zamówienia; 

Załącznik Nr 7/2 – wzór wykazu dostaw – część 2 zamówienia; 

Załącznik Nr 7/3 – wzór wykazu dostaw – część 3 zamówienia; 

Załącznik Nr 8/1 - projektowane postanowienia umowy – części 1 zamówienia; 

Załącznik Nr 8/2 - projektowane postanowienia umowy – części 2 zamówienia; 

Załącznik Nr 8/3 - projektowane postanowienia umowy – części 3 zamówienia; 

Rypin, 09.01.2023 r. 

 
        

       STAROSTA 
 
mgr Jarosław Sochacki 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT

