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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWILCZY 

36-072 ŚWILCZA 168 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na dostawę pn.: 

Zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach 

część II 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza   

Nr postępowania: GOPS.26.4.2023 

Świlcza, dn. 27 stycznia  2023 r. 

 

 

Zatwierdzam: 

………………………………. 

(Kierownik Zamawiającego) 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWILCZY  

 36-072 Świlcza168 

 tel. (17) 85 60 338, fax (17) 85 60 338 

 adres e-mail: gops.swilcza@intertele.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 

Godziny pracy: poniedziałek w godz. 7:30-17:30, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:00  

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Świlczy, 36-072 Świlcza168, tel. (17) 85 60 338, fax (17) 85 60 338, e-mail: 

gops.swilcza@intertele.pl  

 inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jak wyżej jest Pan Daniel Panek, 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mpls.com.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup doposażenia 

do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach część II, numer referencyjny: GOPS.26.4.2023, 

prowadzonym w trybie podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

mailto:gops.swilcza@intertele.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
mailto:gops.swilcza@intertele.pl
mailto:biuro@mpls.com.pl
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udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

  (* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 

3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego); 

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

    (** Wyjaśnienie: 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. Skorzystanie przez 

osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); 

– 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 

*** 

       (*** Wyjaśnienie: 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. W 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, 

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia tego postępowania); 

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO; 
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 w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może 

żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do 

upływu terminu na ich wniesienie; 

 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.   

9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1510). 

10.  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup doposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach 

część II. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części.  
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Oferty można składać na dowolną ilość części. 

3. Część 1: Wyposażenie do kuchni  

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod : 39221000-7     Nazwa: Sprzęt kuchenny 

Kod: 39141000-2      Nazwa: Meble i wyposażenie kuchni 

Kod: 39221210-2      Nazwa: Talerze 

Kod: 39223000-1      Nazwa: Łyżki, widelce 

Kod: 39241120-0      Nazwa: Noże kuchenne 

Kod: 39221130-7      Nazwa: Pojemniki na żywność 

Kod: 39221200-9      Nazwa: Zastawa stołowa 

Kod: 39221180-2      Nazwa: Naczynia do gotowania 

Kod: 39221150-3      Nazwa: Termosy 

Kod: 39221100-8      Nazwa: Zastawa kuchenna 

Kod: 39200000-4      Nazwa: Wyposażenie domowe 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

4. Część 2: Sprzęt komputerowy/elektroniczny (wyposażenie dla personelu projektu oraz pokoju 

dziennego) 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod: 30236000-2      Nazwa: Różny sprzęt komputerowy 

Kod: 33195100-4      Nazwa: Monitory 

Kod: 30213300-8      Nazwa: Komputer biurkowy 

            Kod: 48900000-7 Nazwa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

             Kod: 32000000-3   Nazwa: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i 

podobny 

Kod: 30232110-8        Nazwa: Drukarki laserowe 

Kod: 30195800-0        Nazwa: Szyny lub uchwyty do zawieszania 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

5. Część 3: Gry logiczne (wyposażenie pokoju dziennego) 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod: 37531000-9       Nazwa: Karty do gry 

Kod: 37524100-8       Nazwa: Gry edukacyjne 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-kuchenny-4760
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Talerze
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Lyzki-widelce
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zastawa-stolowa-4774
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/naczynia-do-gotowania-4772
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/komputer-biurkowy-1966
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-radiowy-telewizyjny-komunikacyjny-telekomunikacyjny-i-podobny-2450
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-radiowy-telewizyjny-komunikacyjny-telekomunikacyjny-i-podobny-2450
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Kod: 37524200-9       Nazwa:  Gry planszowe 

Kod: 37524300-0       Nazwa: Gry klasyczne 

Kod: 37524600-3       Nazwa:  Gry pamięciowe 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

6. Część 4: Urządzenia do zajęć sportowych (wyposażenie pokoju rehabilitacji) – materiały do zajęć 

wspierających ruchowo 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod: 33190000-8     Nazwa: Różne urządzenia i produkty medyczne 

        Kod: 37440000-4    Nazwa: Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 

          Kod: 37400000-2    Nazwa: Artykuły i sprzęt sportowy 

  Kod: 37441300-4    Nazwa: Rowery stacjonarne 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 4 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

7. Część 5: Elementy wyposażenia wnętrz (wyposażenie pokoju dziennego i innych pomieszczeń) 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod: 39290000-1   Nazwa: Wyposażenie różne 

Kod: 39150000-8   Nazwa: Różne meble i wyposażenie 

Kod: 34928480-6   Nazwa: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

Kod: 39298910-9   Nazwa: Choinki 

Kod: 39516120-9   Nazwa: Poduszki 

        Kod: 39512500-9   Nazwa: Poszewki na poduszki 

Kod: 39254120-4    Nazwa: Zegary ścienne 

Kod: 30195000-2    Nazwa: Tablice 

Kod: 39298000-7    Nazwa: Figurki, ozdoby, ramy do fotografii lub zdjęć oraz lustra 

Kod: 39190000-0    Nazwa: Tapety papierowe i inne okładziny ścienne 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 5 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

8. Część 6: Artykuły gospodarstwa domowego (do kuchni) 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod : 39221000-7     Nazwa: Sprzęt kuchenny 

        Kod: 39141000-2      Nazwa: Meble i wyposażenie kuchni 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Sprzet-do-cwiczen-fizycznych
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-kuchenny-4760
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        Kod: 39713430-6      Nazwa: Odkurzacze 

        Kod: 39711360-0      Nazwa: Piekarniki 

        Kod: 39713100-4      Nazwa: Zmywarki do naczyń 

 Kod: 39713000-3       Nazwa: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; 

żelazka do prasowania 

Kod: 39290000-1      Nazwa: Wyposażenie różne 

Kod: 39314000-6       Nazwa: Przemysłowy sprzęt kuchenny 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 6 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

9. Część 7: Meble (wyposażenie pokoju dziennego i innych pomieszczeń) 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

Kod: 39150000-8   Nazwa: Różne meble i wyposażenie 

Kod: 39130000-2  Nazwa: Meble biurowe 

Kod: 39531000-3  Nazwa: Dywany 

Kod: 39110000-6  Nazwa: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części 

Kod: 39120000-9  Nazwa: Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 

Kod: 45421153-1   Nazwa: Instalowanie zabudowanych mebli 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 7 określa: 

1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dla części 1-7), 

2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

10. Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

11. Dodatkowe  informacje dotyczące wszystkich części zamówienia: 

1) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany 

w ramach bezpiecznych technologii, spełniać normy bezpieczeństwa oraz dopuszczony do 

stosowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) dostarczone doposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego 

wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, 

świadectwa jakości dopuszczające je do stosowania i spełniać wszelkie wymogi norm 

określonych obowiązującym prawem; nie mogą zawierać elementów, które mogłyby 

stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, 

3) zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy, 

4) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego,  

http://www.cpv.enem.pl/pl/45421153-1
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5) w przypadku doposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub 

instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji 

dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie 

przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu, 

6) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów 

produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą, 

7) jeśli dostarczone doposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu 

podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub 

naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru, 

8) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z 

winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie, 

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego doposażenia do czasu 

dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby 

odpowiedzialne ze strony Zamawiającego, 

10) miejsce dostawy: Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach, 36-055 Bratkowice 400, gmina 

Świlcza, województwo podkarpackie, 

11) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, 

wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia 

zgodnie z zamówieniem i przeznaczeniem. 

12. UWAGA:   

  Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 99 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), a mają 

jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i funkcjonalnych Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 

poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. 

Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, 

urządzeń i wyposażanie zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu 

sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 

informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały 

wymienione w dokumentacji zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami 

równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące i zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 

dokumentacji zamówienia. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do 

obrotu i stosowania  zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty 

oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach 
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wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym 

staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z 

SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy 

wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być 

spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać 

wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 

13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

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

16.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

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

V. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający nie przewiduje możliwości  i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 

lub sprawdzeniu ww. dokumentów.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3.  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. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 

zaoferowanym przez Wykonawcę, lecz nie dłuższym niż 21 dni licząc od daty zawarcia umowy 

(dotyczy wszystkich części tj. 1-7). 
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

               Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p. 

  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 udział w 

zorganizowanej grupie lub związku przestępczym Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a handel ludźmi Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a 

łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy 

lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 pranie brudnych pieniędzy Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 określenie warunków 

zapewniających posiadanie przez wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej do 

realizacji zamówienia § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

wyłączenia z ustawy zamówień klasycznych, zamówień sektorowych lub konkursów ust. 2 
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ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 

oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 oszustwo 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 zatrudnianie cudzoziemców przebywających w RP nielegalnie ust. 1 i 

3 lub art. 10 zatrudnianie przebywających w RP nielegalnie cudzoziemców w warunkach 

szczególnego wykorzystania 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 wykluczenia z postępowania podmiotu 

wcześniej zaangażowanego w przygotowanie postępowania 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. 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 
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2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy:  

NIE DOTYCZY ze względu na wartość zamówienia – zamawiający nie przewiduje wykluczenia 

na podstawie wyżej wskazanego przepisu. 

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 p.z.p.: 

NIE DOTYCZY - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 p.z.p.  

4.  Z postępowania o udzielenie zamówienia 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 wyklucza się: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 

20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem 765/2006", i 

rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, 

str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem 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 tejże 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 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 został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 

tejże 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, 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 tejże ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż 

po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). W przypadku Wykonawcy 

wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ 

Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.   
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X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

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

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych. 

XI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1.  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.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o 

którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to 

potwierdza brak podstaw wykluczenia. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Oferty (w tym pełnomocnictwa, oświadczenie – rozdz. X ust. 1 SWZ, inne dokumenty składające 

się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): 

1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 

2) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości 

przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty 

oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: 

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

3) ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym; 

4) w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: 

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

5) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”; 

6) do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP); 

7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert; 

8) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty; 

9) dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania. 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, 

podmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych 

w ust. 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub  

poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza 

2) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym nadanym 

przez zamawiającego; 

3) adres poczty elektronicznej do komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): 

gops.swilcza@intertele.pl 

4) za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków 

dowodowych oraz informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) przyjmuje się datę ich 

przekazania na platformie - https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia 

na ww. adres poczty elektronicznej; 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
mailto:gops.swilcza@intertele.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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5) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 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 poz. 2452) oraz 

rozporządzeniu 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 poz. 2415). 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

EWA DZIEDZIC, tel.+48 17 8670135;  

2)  w zakresie merytorycznym: 

ANNA PYRA, tel. +48 17 8670118  

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych 

formatach danych, w szczególności: .txt, .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego. 

4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

odpowiednio Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

6.  Ofertę składa się na  – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest 

zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

2)  Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

7. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza
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8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

9.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

10.  Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 913 j.t. z późn.zm.), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w 

osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 

informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy. 

12.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie 

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: 

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

13.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj 

ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

14.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

15. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. 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 

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

16.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ (odpowiednio do części). 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Szczegółową kalkulację ceny oferty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 3 dni 

od podpisania umowy (w formie tabeli, w rozbiciu na ceny jednostkowe brutto, wartość pozycji 

brutto, wartość brutto za część).  

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

8.  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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 2, 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; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

9.  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.   

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07 marca 2023 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, 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.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

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

wadium. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 06 luty 2023 r. do godziny 08:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 luty 2023 r. o godzinie 08:15  za pomocą platformy 

zakupowej. 

4. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XIX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem (dotyczy wszystkich części tj. 1 - 8):  

1) Cena - 60% = 60 pkt 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20% = 20 pkt 

3) Okres gwarancji doposażenia - 20% = 20 pkt 

2. Kryterium 1 – cena (C):  oferty będą oceniane według poniższego wzoru: 

Najniższa całkowita wartość brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100   = ……… pkt  

Całkowita wartość brutto badanej oferty  

Najkorzystniejsza oferta w kryterium cena, wg wzoru może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

Przyznane ilości punktów zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku; 

3. Kryterium 2 – termin realizacji przedmiotu zamówienia (Tr):  

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni. 

Kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia”, będzie rozpatrywany na podstawie 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia –  podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty: 

Tr: 14 dni od dnia zawarcia umowy – 10,00 pkt. 

Tr: 7 dni od dnia zawarcia umowy – 20,00 pkt. 

W przypadku braku określenia „terminu realizacji” w formularzu oferty Zamawiający 

przyjmuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni. 

Najkorzystniejsza oferta w kryterium „termin realizacji przedmiotu zamówienia” może uzyskać 

maksymalnie 20 punktów. 

4. Kryterium 3 – Okres gwarancji (Og): 

Wymagana minimalna długość gwarancji doposażenia – 24 miesiące 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium wg poniższych zasad: 

Dotyczy części 1,3,4,5,6,7: 

24 miesiące: 0 pkt 

36 miesięcy: 20 pkt; 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni formularza oferty w części dotyczącej informacji o gwarancji 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 24 miesiące gwarancji w przypadku części 1, 

3, 4, 5, 6 i 7  na doposażenie i przyzna wykonawcy w ramach tego kryterium zero punktów.  

Dotyczy części 2: 

Wymagana minimalna długość gwarancji doposażenia – 36 miesięcy 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium wg poniższych zasad: 

36 miesięcy: 0 pkt; 

48 miesięcy – 20 pkt 
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Uwaga!!! 

Gwarancja nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania (opieka serwisowa, upgrade 

systemów, wersji, prawa do aktualizacji) zakupionego sprzętu i oprogramowania po 

okresie realizacji projektu. 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni formularza oferty w części dotyczącej informacji o gwarancji 

Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 36 miesięcy gwarancji w przypadku części 2 na 

doposażenie i przyzna wykonawcy w ramach tego kryterium zero punktów.  

Najkorzystniejsza oferta w kryterium „okres gwarancji doposażenia” może uzyskać maksymalnie 

20 punktów. 

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia 

zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

P = C + Tr + Og 

gdzie:    C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena        

Tr – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin realizacji 

Og - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium okres gwarancji        

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

6. Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Dla każdej części zamówienia będzie oddzielnie wybierana oferta   najkorzystniejsza. 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

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

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

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

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę 

albo unieważnić postępowanie. 

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

Zamawiającego. 
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6. Dla każdej części będzie oddzielnie podpisywana umowa. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (dotyczy części 

1-7). 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 

i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

12.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

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

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

14.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

1. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69: 

Zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej. 

2. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie ww. zamówień. 

3. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości i nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 

sprawdzeniu ww. dokumentów. 

4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą: 
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Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między zamawiającym, 

a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN). 

5. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

6. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 

Nie dotyczy – zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

7. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy: 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy: 

Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: Nie 

9. Informacja, czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, 

których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert: 

Nie dotyczy. 

XXV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz - Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Formularz - Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3 Wzór umowy 

  Załącznik nr 4         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (części 1-7) 

 

 


