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Rozdział I 
TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), akty wykonawcze 
wydane na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SWZ”. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).  

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 
3 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 310 Ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane.  

5. Sygnatura (Nr) postępowania: ST.2370.4.2023. 
 
  Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa stanowiska ćwiczebnego z 

nalewakami do obsługi cystern kolejowych i samochodowych na Poligonie Szkolnym 
w Luboniu”. 

2. Opis i szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony został w programie    
      funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: 

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia i programie 
funkcjonalno - użytkowym, 

b) być zgodny z obowiązującymi normami. 
4. Wspólnotowy Słownik zamówień CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane; 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
7132000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
34152000-7 Symulatory szkoleniowe. 

5. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsca prac na terenie Poligonu 
Pożarniczego SA PSP Poznań (62-030 Luboń, ul. Magazynowa 3). W celu umówienia 
wizji lokalnej należy kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem 
platformy zakupowej. Zamawiający zapewni niezwłoczne dokonanie wizji,  która 
zakończy się spisaniem protokołu. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej 
w art. 93 ustawy.  
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8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
10. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień  w ramach prawa opcji. 
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o których mowa                              

o których mowa w art. 305 pkt 1, w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
15. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.  
16. Zamawiający przewiduje stosowanie wymagań w zakresie zatrudniania osób,  

o których mowa w art. 95 i art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
17. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 

1) zgodnie z art. 95 ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących 
czynności polegające na wykonywaniu robót ziemnych, rozbiórkowych  
lub demontażowych w zakresie realizacji niniejszego zamówienia; 

2) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo do wyrywkowej 
weryfikacji faktu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób, wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności; 

3) w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę,  
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający może żądać  
w szczególności:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę,  
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika,  

d) innych dokumentów:  zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) w przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez 
wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób, albo w przypadku braku przedstawienia dowodów potwierdzających 
fakt zatrudnienia na umowy o pracę, zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego 
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie; 

5) jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę osób wskazanych 
przez zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, 
określonych w umowie o zamówienie publiczne; 

6) zamawiający ma prawo dokonać weryfikacji, o której mowa w ppkt. 3) 
wielokrotnie podczas trwania umowy o zamówienie publiczne. 
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18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 

19. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.                         
W takim przypadku oferta nie zostanie odrzucona pod warunkiem, że wykonawca 
udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 
dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, 
należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od 
wymaganych, zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę 
równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o 
właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 
zastosowania (arg. Na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 
października 2013 r. sygn. akt: KIO 2315/13). 

20. Warunki płatności. 
Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury, na numer rachunku wskazany na fakturze po uprzednim odbiorze faktycznym 
całości lub części przedmiotu umowy. 

21. Podwykonawstwo i części kluczowe zamówienia.  
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 

22. Aspekt społeczny. 
Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP  wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których 
mowa w pkt 16 i 17. 

 
Rozdział III 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: do 30 listopada 2023 r.. 
2. Za termin wykonania zadania uważa się datę odbioru końcowego oraz podpisanie 

protokołu odbioru końcowego. 
 

Rozdział IV 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają 
wykluczeniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 
a) Wykonawcy: 

By warunek został spełniony Wykonawca musi wykazać się wiedzą  

i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), (def. Wykonania zadania: 

protokół odbioru lub dokument równoważny) w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym wykonaniem i/lub dostawą min. jednego trenażera 

szkoleniowego z zakresu ratownictwa techniczno-ekologicznego wyposażonego 

w punkty ćwiczebne do gaszenia pożarów oraz uszczelniania wycieków. 

b) Osób: 
By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania dysponowania 

osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

By warunek został spełniony Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca funkcję 

kierownika budowy posiada uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  lub inne 

odpowiadające uprawnieniom, o których mowa powyżej, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest wpisana do 

właściwej izby inżynierów budownictwa i posiada aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu  
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa  
w rozdziale V SWZ. 

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając  
na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Pzp 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. 

5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 1-6 (przesłanki obligatoryjne) Pzp. 

6. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi 
okoliczność, o której mowa 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. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 Pzp). 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
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pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 
wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

9. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
10. 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. z 2022 r. poz. 835), z niniejszego 
postępowania Zamawiający wykluczy: 

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; 

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; 

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 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 
na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

11. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 10, zamawiający odrzuci 
ofertę takiego Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

13. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia 
zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 
wykonawców.      

                
Rozdział V 

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. OŚWIADCZENIA                               
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

3. Dokumenty składane na wezwanie: 
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Zamawiający wzywa wykonawcę na podstawie art. 274 ust.1 ustawy PZP, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający 
nie wymaga ich złożenia jeśli Wykonawca w ofercie wskaże ogólnodostępną i 
bezpłatną bazę danych, z której możliwe jest ich pobranie przez Zamawiającego. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów,  
o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać  
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

2) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z 
przedmiotem zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 4 do niniejszej SWZ; 

3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik 
nr 5 do niniejszej SWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa: 
-  w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
- w ust. 3 pkt. 3, Wykonawca 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 ust. 3 pkt 3 
niniejszego rozdziału SWZ. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, zastępuje się je w całości lub 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy. 
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6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności 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 oraz 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. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

10. 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. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ. 

11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

13. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 

14. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 
Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w niniejszym Rozdziale 
SWZ. 

15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty.  
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16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału SWZ, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 
wykonawcy. 

18. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

                                                                                                                                                       
Rozdział VI 

INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH  
 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (Załącznik nr 2 do SWZ) 

następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) podpisany program funkcjonalno - użytkowy w wymaganym zakresie stanowiący 

załącznik nr 1 do SWZ. 
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia  
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 
zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych 
środków dowodowych. 

 
Rozdział VII 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA 
TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

1. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:  

1) w sprawach merytorycznych – Sekcja Remontów i Inwestycji, tel. 61 835 58 64; 

2) w sprawach proceduralnych – Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 61 835 58 62, 
61 835 58 66. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej                                         
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/sapsp 
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej                      
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.  

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 
numerem sprawy określonym w SWZ. 

5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), nie pozwalają                            
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi                        
do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. 
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Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie lub mailowy. 

6. 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. 

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej                               
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 w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

8. 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. 

9. 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 2020r. 
poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę 
na 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, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10.0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 
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. 

10. 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  
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view, 

11. 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 
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platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

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

13. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2452).  

14. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie 
adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SWZ. 

17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert (pierwotnego terminu składania ofert). 

18. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 17, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt. 17. W przypadku gdy wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 17, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 
składania ofert. 

20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

21. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zmiany SWZ przed 
upływem terminu składania ofert. 

22. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

23. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie. 

24. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
została odpowiednio udostępniona SWZ. 



12 
 

25. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia. 

 
Rozdział VIII 

WADIUM 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) gwarancjach bankowych, 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego  
(nr konta: NBP O/O Poznań 53 1010 1469 0046 2013 9120 0000) z dopiskiem:               
„WADIUM – ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA STANOWISKA 
ĆWICZEBNEGO Z NALEWAKAMI DO OBSŁUGI CYSTERN KOLEJOWYCH I 
SAMOCHODOWYCH NA POLIGONIE SZKOLNYM W LUBONIU, 
ST.2370.4.2023”, załączając kopię przelewu do oferty. 

5. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
upoważnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. Wadium takie winno zostać 
załączone do oferty i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, 
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej 

kwoty wadium, 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert), 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania oraz nazwa Zamawiającego jako beneficjenta 
poręczenia lub gwarancji, 

6)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
(art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum). 
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6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania 
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa  
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp. 
 

Rozdział IX 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert. 

2. Termin związania ofertą upływa w dniu  24.03.2023 r.     
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody                                  
na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienie było wymagane) albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 
wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
Rozdział X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w 
SWZ.  

4. W terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę 
zawierającą: 
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli 
Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
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3) przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale VI SWZ: 

a) podpisany program funkcjonalno - użytkowy w wymaganym zakresie stanowiący 
załącznik nr 1 do SWZ. 

4) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu 
składającego oświadczenie, złożone przez Wykonawcę / Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, 

6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika 
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę 
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

7) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do 
jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej). 

Oferta musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 
osobę/osoby upoważnione. 

5. Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone 
w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 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. 
2415).  

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  
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, że podlegać będzie 
odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca,  
aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
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10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.                 
W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

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

 
Rozdział XI 

TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie 

Zakupowej zgodnie z wymaganiami opisanymi niniejszej SWZ.  

2. Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2023 roku  o godz. 9:00.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 9:30                           
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez 
automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono w siedzibie 
Zamawiającego tj. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. 

5. W przypadku awarii  systemu (platformy zakupowej), która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 
niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

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

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

9. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  
w sekcji ,,Komunikaty”. 

 
 

Rozdział XII 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
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1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana  

w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT na podstawie  
Ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 106 ze zmianami). Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. Cenę należy podać w PLN, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

2. Za prawidłowy wybór stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. 
3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 

się z treścią SWZ i załącznikami.  
4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
5. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. 
6. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w przekazanych przez 

Zamawiającego materiałach do sporządzenia oferty, Wykonawca powinien niezwłocznie 
o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed terminem składania ofert.  

7. 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 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 
ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku  
od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku wykonawca ma 
obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził                             

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
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. 
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty  

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien 
odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotówkach 
(PLN).  

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIII 
OCENA OFERT 
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1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Nr 

kryterium 
Kryteria oceny 

Znaczenie 

(waga) 

1. Cena brutto oferty 60% 

2. Okres gwarancji 20% 

3. Parametry techniczno-użytkowe 20% 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 
kryteria. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 
publicznego. 

3. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, a wynik oceny zostanie obliczony 
w następujący sposób: 

W = C + G + P 

Gdzie: 
W – wynik oceny, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto oferty”, 
G– liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”, 
T– liczba punktów uzyskanych w kryterium „Parametry techniczno-użytkowe”. 

 
Ad. 1)  

C - Cena brutto oferty (waga 60%). 

W zakresie kryterium cena oferty może uzyskać określoną liczbę punktów wyliczoną  
na podstawie wzoru matematycznego. 
Cena: matematyczne porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej. 
Cena - wyliczenie wg wzoru: 
 

               najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie 
  C =  ---------------------------------------------------------------------   x 60 pkt  
   cena brutto oferty badanej 

 

Ad. 2)  

G – okres gwarancji (waga 20%). 

Oceniając oferty według kryterium okres gwarancji Zamawiający będzie brał pod 
uwagę okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SWZ. 
Podanie parametrów jest niezbędne przy złożeniu oferty. Maksymalna liczba punktów 
do uzyskania w zakresie przedmiotowego kryterium wynosi 30. 
Uwaga: Zamawiający określa minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy.  
Zamawiający w ramach tego kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za 
wydłużenie okresu gwarancji oraz rękojmi  na cały przedmiot zamówienia ponad 
wymagany przez zamawiającego okres 60 miesięcy.  
Lp. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę  Punktacja (G) 
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1. 60 miesięcy  0 

2. 66 miesięcy  5 
3. 72 miesiące  10 
4. 78 miesięcy  15 
5. 84 miesiące  20 

 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym okres gwarancji 
oferowany na przedmiot zamówienia.  

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji w formularzu ofertowym 
Zamawiający przyjmuje do oceny okres 60 miesięcy. W przypadku wskazania okresu 
dłuższego niż 84 miesiące Zamawiający do oceny punktowej przyjmie okres równy 84 
miesiącom. 
 

Ad. 3)  

P – Parametry techniczno-użytkowe (waga 20%). 

Oceniając oferty według kryterium parametry techniczne zamawiający będzie brał pod 
uwagę wymienione niżej parametry oferowane przez Wykonawcę. Podanie parametrów 
jest niezbędne przy złożeniu oferty. Ocenę za wartość parametru wpisanego przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym Zamawiający obliczy zgodnie ze sposobem 
opisanym w tabeli dla każdego parametru osobno (dla parametrów z tabeli od nr 1 do nr 
4) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki zostaną następnie 
zsumowane. Wynik punktowy w kryterium parametry techniczne wyliczony zostanie 
wg poniższego wzoru: 
P oferty = ( P 1 oferty + P 2 oferty + P 3 oferty + P 4 oferty) x 20 / 100 pkt 
Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku. Zasada 
zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominie, 
powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

 
             suma wyników poszczególnych parametrów (P1+P2+P3+P4) 
  P =  ----------------------------------------------------------------------------   x 20 pkt  
     100 
 

Lp. Oceniany parametr 

 
Liczba 

punktów 
do 

uzyskania 

1. 

P1 
Makieta dwóch nalewaków do załadunku/rozładunku odgórnie: 

 jeden punkt ogniowy – pożar na słupie nalewaka 
 dwa i więcej punktów – pożar na słupie nalewaka 

 

0 pkt 

5 pkt 

2. 
P2 
Makieta dwóch nalewaków do załadunku/rozładunku oddolnego: 

 jeden punkt ogniowy – pożar na pękniętym przegubie na rurze łączącej 

0 pkt 

 

5 pkt 
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nalewak z urządzeniem sucho odcinającym 

 dwa i więcej punktów ogniowych – pożar na pękniętym przegubie na 
rurze łączącej nalewak z urządzeniem sucho odcinającym 

3. 

P3 
Rozlewisko paliwa pod nalewakiem: 

 osiem punktów ogniowych – możliwość zapalania pojedynczo 
 dziesięć i więcej punktów ogniowych – możliwość zapalenia w 

sekwencjach 

 

0 pkt 

 

5 pkt 

4. 

P4 
Sterowanie trenażerem: 

 system przewodowy 
 system bezprzewodowy 

 

 

0 pkt 

5 pkt 
 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym parametry 
techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkich opisanych powyżej 
parametrów. Niewypełnienie tabeli, nie powoduje odrzucenia oferty, ale skutkuje 
przyznaniem 0 punktów dla parametru ocenianego. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium                          
o najwyższej wadze, a jeżeli otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.                            
W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty w ww. sposób Zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

5. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień  
dotyczących treści złożonej oferty.  

6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając                                    
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, Zamawiający 
wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie                           
w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi                                  
w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

 

 

 

 

Rozdział XIV 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
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SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosownie  
do przepisów ustawy określonych w art. 253 ustawy Pzp, zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona  
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

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

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1,                       
na platformie zakupowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  
nie krótszym niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób 
umowa zawierana jest w terminie nie krótszym niż 10 dni. 

4. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę w miejscu i terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 
umowy w ustalonym miejscu i terminie. W przypadku, gdy została złożona tylko 
jedna oferta  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
przed upływem terminu wskazanego w ust. 3.  

5. 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. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybierze 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważni postępowanie. 
 

Rozdział XV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 

1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu, 
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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.   

3. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia zabezpieczenia. Przy wnoszeniu 
zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na nazwę zamówienia nadaną  
przez Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto nr: NBP O/O Poznań 53 1010 
1469 0046 2013 9120 0000. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, 
gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty 
zabezpieczenia na każde pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni  
od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. 

7. Zabezpieczenie w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu  rękojmi  
i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania  protokołu 
odbioru końcowego bez uwag, przedmiotu umowy do dnia upływu okresu rękojmi 
wynikającego z oferty Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

8. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w formie innej  
niż w pieniądzu,  to ważność dokumentu stanowiącego to zabezpieczenie musi 
obejmować okres obowiązywania umowy. 

9. W sytuacji opóźnienia realizacji umowy, Wykonawca wnosi nowe zabezpieczenie  
w wysokości o której mowa w ust. 1, ważne do nowego terminu wyznaczonego 
odbioru końcowego. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 najpóźniej w dniu odbioru końcowego 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w wysokości określonej  
w ust. 7. 

11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  
je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

 

 

 

Rozdział XVI 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych  
w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia określony został                                     
w projektowanych postanowieniach umowy dołączonej do SWZ. 

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SWZ dokonywane będą w złotych polskich. 

4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną według zasad określonych w projektowanych 
postanowieniach umowy 

5. Na podstawie art. 454 - 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje  możliwość 
dokonania zmian zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w przypadkach 
przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących                            
załącznik nr 6 do SWZ. 
 

 Rozdział XVII 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM 
 

1. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

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

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 
2. Odwołanie wnosi się 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana w inny sposób. 

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

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 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, w 
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale 
IX „Środki ochrony prawnej” ustawy. 
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Rozdział XVIII 
RODO 

 
1.  Zamawiający informuje, iż 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 Szkoła Aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, 
2) w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wyznaczony został 

Inspektor Ochrony Danych: ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań,  
tel. 618355905, fax. 618301191, e-mail: iod@sapsp.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z nazwą określoną w pkt. 1 Rozdziału II niniejszej SWZ, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem nr 1 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2022 r. „w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla 
Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. Urz. MSWiA z 2022 r. poz. 1), przez okres 10 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
1710 ze zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022 r.  
poz. 1710 ze zm.), 

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

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
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1710 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 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); 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

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

 
Rozdział XIX 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. 
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o 

których mowa w art. 255 Pzp oraz może unieważnić postępowanie o udzielenie 
zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 256 Pzp.  

3. Zamawiający zawiadomi o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty podając - uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz udostępni niezwłocznie informację, o której mowa na stronie na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach 
określonych w art. 71 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r.  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2434) z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy, udostępni protokół lub załączniki na zasadach określonych  
w § 5 ww. rozporządzenia. 

 
Rozdział XX 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
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Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno – użytkowy. 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw. 

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób. 

Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy. 

Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

SWZ opracował: Radosław Bogdański 

 

 
Poznań, dnia 07 lutego 2023 r.  


