
  
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZAMAWIAJĄCY: 

MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE 
UL. STAROMŁYŃSKA 27 

70-561 SZCZECIN 
 
 
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia 
przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.,tj.)  – dalej PZP pn.: 
 
 
 

„Wykonanie metalowych podestów do strefy edukacyjnej wystaw stałych 
„Misterium światła” i „Ukryte znaczenia”  

 
 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu 

oraz platformy E-PUAP. 
 
 
 

Znak sprawy: AZ.2710.8.2022.MS 
ZATWIERDZA: 

…………………………………………… 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
Muzeum Narodowe  w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
tel. (+48) 91 4315 200 
fax (+48) 91 4315 204 
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl 
strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl 
elektroniczna skrzynka podawcza: /MNS/SkrytkaESP 
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 
będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-
stycznia-2021-r.html 
 
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe 
w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do 
rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 
2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie 
jest Pan: Michał Dłużak, m.dluzak@muzeum.szczecin.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego  

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

e) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom 
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 

f) Zamawiający udostępnia Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w art. 10 
RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których 
mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 

g) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą 
się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl
http://www.bip.muzeum.szczecin.pl/
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-r.html
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-r.html
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czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy. 

i)  Niezależnie od postanowień lit. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do upływu 
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

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

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

 posiada Pani/Pan: 
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

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

osobowych. 
iii. 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.  

iv. 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: 
i. 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;  

ii. 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.  

2. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 
w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 
lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 
działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) oraz art. 132-139 PZP oraz aktów wykonawczych 
do PZP. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 PZP. 

3.  Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. 
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3-4 PZP. Stosownie do 
przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, 
a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
7.     Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.  
 
Uzasadnienie:  

Niniejsze zamówienie stanowi część większego zamówienia i zostało oszacowane 
łącznie z zamówieniami: 
1) Dostawa wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot 
z klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych 
elementów wyposażenia do dwóch wystaw stałych: „Misterium światła” i „Ukryte 
znaczenia” – w oparciu o projekty aranżacyjne, w Gmachu Głównym Muzeum 
Narodowego w Szczecinie (Wały Chrobrego 3) 
2) Wykonanie zabudowy aranżacyjnej oraz dostawa wyposażenia wystaw w ramach 
programu Interreg V A dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
 

Metalowe podesty będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeznaczone są do 
przestrzeni strefy edukacyjnej towarzyszącej wystawom stałym „Misterium światła”  
i „Ukryte znaczenia”. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z uwagi 
na fakt, iż niniejszy przedmiot zamówienia  stanowi zintegrowane ze sobą elementy 
prac projektowych i samego wykonania podestów, których nie można dzielić.  
Poszczególne elementy są ze sobą nierozerwalnie związane zarówno pod względem 
technicznym jak i organizacyjnym. Powyższe może utrudnić lub uniemożliwić 
koordynację  prac projektowych i wykonania podestów prowadzonych przez co 
najmniej dwa podmioty, czego konsekwencją będzie zagrożenie właściwego 
wykonania zamówienia. Zamawiający działając racjonalnie, poprzez uzyskanie 
najlepszych efektów z poniesionych nakładów, nie może dopuścić do maksymalnego 
możliwego rozdrobnienia zamówienia, z uwagi na fakt, że nadmierne rozdrobnienie 
przedmiotowego zamówienia na części może pociągnąć za sobą negatywne skutki dla 
Zamawiającego. Ponadto dla Zamawiającego  istotne jest zachowanie jednakowej 
estetyki wykończenia metalowych podestów zgodnej z projektem aranżacyjnym, tym 
samym niezasadne jest dokonywanie podziału zamówienia na części.  

 
7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące zamawiania usług. 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot  zamówienia obejmuje  zaprojektowanie i wykonanie siedmiu podestów 
do prezentacji, wraz z wykonaniem projektów technicznych, w oparciu o projekt 
aranżacyjny do holu przy wystawach stałych: „Misterium Światła” i „Ukryte 
znaczenia”, prezentujące kulturę dawną Pomorza, które są realizowane w budynku 
Muzeum Tradycji Regionalnych i Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w 
Szczecinie w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – 
centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza, 
dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA.   

2.  Zamawiane podesty mają być  podestami  wolnostojący o stabilnej konstrukcji 
wykonanymi z metalu, przeznaczonymi do prezentacji eksponatów  muzealnych. 

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący 
Załącznik nr 10 do SWZ. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
Kod główny  
CPV 39154000-6  - Sprzęt wystawowy 
Kody dodatkowe 
CPV 79930000-2   -  Specjalne usługi projektowe  

 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 PZP. 
6. Stosownie do wymagań art. 95 i art. 438 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 

czynności spawaczy, ślusarza - montażysty. Wyżej określony wymóg dotyczy również 

podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.  

7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 
z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji 
przekazanych Wykonawcy w toku realizacji zamówieni w rozumieniu art. 96 PZP. 

8. Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu wystąpiło jakiekolwiek odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, nazw marek czy technologii, należy to traktować jako 
informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako 
wyrób konieczny do użycia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, co 
oznacza, iż możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów i technologii, 
których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych. 

9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia mają charakter 
rozwiązań równoważnych i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie 
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych 
itp. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń (o ile podane w szczegółowym 
opisie) należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych 
wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy 
równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry 
techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym 
przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
standardów. 
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10. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić 
wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów 
jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc 
posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach 
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie 
badania oferty. 

11.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do 
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis 
przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 
2 i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów 
będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ. 

12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do 
zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis 
przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany 
udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania 
dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego. 

13.  Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej. Zamawiający informuje, że w przypadku potrzeby umówienia wizji lokalnej 
lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy 
kontaktować się z Panią Kingą Krasnodebską  nr tel. 797705222 lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej k.krasnodebska@muzeum.szczecin.pl 

 
V. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania 
przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

mailto:k.krasnodebska@muzeum.szczecin.pl
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przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację prac. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w niniejszej SWZ, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Cały przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w terminie 12 tygodni od 
dnia podpisania umowy 

 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej w tym : 
 
a) W zakresie wiedzy i doświadczenia: 
 

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób 
należyty co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było 
wykonanie projektu technicznego metalowych podestów wraz z ich 
wykonaniem dla potrzeb w szczególności obiektów muzealnych, kulturalnych, 
oświatowych, galerii sztuki o wartości nie mniejszej niż 20 000, 00 zł  
 
Zamawiający uzna także warunek udziału za spełniony  gdy Wykonawca 
wykaże, że wykonał zamówienie na rzecz innych Zamawiających niż obiekty 
muzealne, kulturalne, oświatowe, galerie sztuki, itp., dla których podesty 
służyły do wyeksponowania przedmiotów wartościowych lub unikatowych 
Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o 
wykaz usług według kryterium spełnia/nie spełnia. 
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b) W zakresie dotyczącym  niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia, osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia 

 
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował  i skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę posiadająca co 
najmniej dwie prace polegające na spawaniu i montażu podestów metalowych 
do ekspozycji przedmiotów.  

 

 
5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych na 
podstawie:  
a)   art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą 

fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
i. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego 

ii. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
iii. o którym mowa w   art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 
2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054), 

iv. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego 

v. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa 

vi. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenie 
wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

vii. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe 

viii. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
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wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub za odpowiedni 
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b)  art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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 art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;  

c)   art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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;  

d)   art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

e)   art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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;  

f)   art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, 
w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.  

g)   W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, 
o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, 
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych na 
podstawie: 
a)  art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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; 

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 
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ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, dalej: ustawa o przeciwdziałaniu 
agresji na Ukrainie). Na podstawie: 

1) art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na 
podstawie ustawy PZP ; 

2) art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie Zamawiający 
wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. 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 2022r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na 
podstawie ustawy PZP; 

3) art. 7 ust. 1 pkt 3) ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie Zamawiający 
wykluczy 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 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na 
podstawie ustawy PZP;. 

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 
31.7.20214, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizujących sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).  

 Na podstawie art. 5k ust. 1 w/w rozporządzenia Rady (UE) zakazuje się udzielania 
lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 
zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 
ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–
e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. 
j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub 
organów z siedzibą w Rosji; 
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b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności 
bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym 
mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających 
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) 
niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega 
się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 
1 pkt 1, 2, 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 
spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt PZP. 

7. 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. 

 
IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca na formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (”JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, 
s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie 
warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, stanowi dowód 
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe. 

2. W JEDZ należy podać następujące informacje:  
a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 

ust. 1 pkt 1) -2) PZP informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w 
Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których 
mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK, art. 
250a KK, 258 KK, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie 
przestępstw, o których mowa w art. 270 – 277d KK, art. 286 KK, art. 296-
307 KK); 

b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 
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c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 

d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacje wymagane w Części 
III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 

e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty 
JEDZ; 

f) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 
ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi 
JEDZ; 

g) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 
7 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego – informacje wymagane w Części IV lit. D JEDZ (inne 
podstawy wykluczenia). 

UWAGA: 
W części IV Jednolitego Dokumentu – Kryteria kwalifikacji Wykonawcy wypełnia się 
tylko sekcję alfa „α” – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 
kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia określonych przez 
Zamawiającego warunków udziału lub kryteriów selekcji Zamawiający dokona co 
do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane 
przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie 
Zamawiającego. 
Treść JEDZ określona została w załączniku nr 2 do SWZ. 
UWAGA 
Oświadczenie JEDZ składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. JEDZ powinien być złożony z uwzględnieniem następujących zasad:  
a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może 

korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, 

b) Jednolity Dokument przygotowany przez Zamawiającego 
z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest 
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SWZ,  

c) W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie JEDZ 
z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca: 
– pobiera plik „Espd – request 2 xml” ze strony Zamawiającego, 
– wypełnia za pomocą narzędzia ESPD własny JEDZ importując plik „Espd – 
request 2 xml” do strony internetowej http://espd.uzp.gov.pl/ 

d) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu 
elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 
określone w ustawie.  

http://espd.uzp.gov.pl/
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e) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej 
dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 126 PZP. 

 
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty działając na podstawie art. 

126 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 
złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
obejmują: 
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, 
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub 
oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP 
o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi 
załącznik nr 6 do SWZ,  

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 
pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP – w zakresie 
braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie: 

i. art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP 
ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 
iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 
iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP 

– stanowiące załącznik nr 9 do SWZ 
d) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej "ustawą",  
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzone nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed jej złożeniem 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 5 lit. d) SWZ – 

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
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administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5. lit b) – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że (a) nie otwarto jego 
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, 
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury 

c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6 ppkt b), powinny być wystawiane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem a dokumenty, o których mowa 
powyżej w pkt. 6 ppkt a), powinny być wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed ich złożeniem 

d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, lub gdy dokumenty te nie 
odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 4 PZP, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmują: 

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; – zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do SWZ. 

b) 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 
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ  

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
a)  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

b)  podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

10.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP, 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postepowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
oświadczenia, o którym mowa wart.125 ust.1 PZP, lub złożonych podmiotowych 
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu.  

12. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający 
przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu  

13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 
dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w 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 2020r. poz. 2415 ze zm.) i wymagane zapisami 
SWZ składa się w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym). 

14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, lub 
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

15. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 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 ze zm.) 

W zakresie nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim 
wymienionych, zastosowanie mają przepisy PZP, ww. rozporządzenia oraz 
Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 



16 

 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415). 

 
X. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych. 

 
XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. 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. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: 

1)   zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
stanowi załącznik nr  3 do SWZ 

2)  oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) 
na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3)  oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw 
wykluczenia tego podmiotu w zakresie, o którym mowa w art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie oraz w zakresie, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 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) – (wzór oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby dotyczących 



17 

 

przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego stanowi załącznik nr 4.1 do SWZ). 

 
 
5. Zobowiązanie podmiotu, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 

udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

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

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

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczne lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo  
b) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 
8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, 

a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 118 PZP zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów właściwych podmiotowych środków dowodowych odpowiednio do 
udostępnianych zasobów w zakresie spełnienia warunków udziału 
w postepowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych w zakresie 
podstaw wykluczenia. 

 
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 formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba 
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. 
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Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść 
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 PZP stanowiące załącznik nr 3, składa 
każdy z Wykonawców.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.  

6. JEDZ oraz oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

7. Dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz dostaw głównych, itp. 
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających 
ofertę wspólną, 

8. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród 
siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, 
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich 
partnerów; 

10. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy 
w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 

11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 
 W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 
postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. 
 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym 
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, 
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie 
PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki 
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). 

2. Ofertę oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP., podmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, 
w szczególności w formatach .pdf, .doc,. .txt, .docx, .odt, xls, .xlsx, ods,.jpg, .jpeg, .png, 
.gif, zip, .7z .dwg, ath. xades, .xml. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 
kwalifikowanym. 
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3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Skrzynka podawcza zamawiającego znajduje się 
pod adresem: /MNS/SkrytkaESP. Komunikacja odbywa się również za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@muzeum.szczecin.pl, 
z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. 

b) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Urszula Głod van de Sanden, tel. 607 289 363  

c) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej (ePUAP).  

e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

f) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

g) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane 
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań 
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej 
z zakładki Postępowania.  

h) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, Microsoft Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. 

4. Złożenie oferty : 
a)  Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub „wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, 
w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

b)   Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
c)   Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym. 
d)    Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
e)   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 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl
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odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

f)   Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XIV 
pkt.3 SWZ. 

g)   Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
h)   Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

i)   Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

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

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2 )  zawiadomień oraz przekazywanie 
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: biuro@muzeum.szczecin.pl 

c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 
możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany email. 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). 

6.  W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać 
się numerem przedmiotowego postępowania.  

7. Wyjaśnienie treści SWZ 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień 
w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl
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o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 
wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku 
udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część lub na wszystkie części 
zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje 
wariantowe spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:   
a) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej, 
b) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile Wykonawca polega na 
zasobach innych podmiotów, 

c) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

 d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów – (jeżeli dotyczy) załącznik nr 3 do SWZ, 

f)   oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5 

g) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania. 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, o ile 
Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 

h) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej,; (jeżeli dotyczy) .  

i) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzone pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej, (jeżeli dotyczy)  

j) oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 
833/2014 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), 
sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 
podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu 
składającego oświadczenie, złożone przez: 

              - Wykonawcę,  
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              -  każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia), stanowiące 
załącznik nr 4 do SWZ. 

k) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek 
wykluczenia  z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru 
stanowiącego  załącznik nr 4 do SWZ), sporządzone pod rygorem nieważności w 
formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez: 

             - każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 
118 PZP (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),stanowiące 
załącznik nr 4.1 do SWZ. 

 
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym 
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy 
dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

6. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być 
sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. 

7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1655), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, 
że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku. 

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 
dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz formularzem 
cenowo – przedmiotowym, stanowiącego Załącznik nr 1.1  do SWZ..  

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 wyczerpującą wszelkie należności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do 

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 
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), 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, 
Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 
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.  

 
XVI. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których 
mowa w 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. poz. 2415), 
składa się w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym, 
w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452), dalej 
jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w z art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 
PZP, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), 
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP, z uwzględnieniem 
rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). 
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3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 
rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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 (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

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

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy w zw. z art. 266 PZP lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane 
dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). 

7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia). 

8. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 
rozporządzenia, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego 
z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP – 
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 
notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia). 

10.  Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia). 

11.  Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). 

12.  W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym 
mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 
rozporządzenia). 

13.  Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, 
dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art.117 
ust. 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

c) pełnomocnictwa – mocodawca. 
14.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 
notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia). 

15.  W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 8 rozporządzenia). 

16.  W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 
lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 
5 rozporządzenia).  

17.  Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w § 9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera 
w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny 
podpis odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, 
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potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 
rozporządzenia). 

18.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości (§ 9 ust. 7 rozporządzenia). 

19.  Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza 
spełniać łącznie następujące wymagania: 
a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 

b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 
przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 
pomocą wydruku; 

d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 
i kontekstu zapisanych informacji. 

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy 
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 05.10.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 
terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 
60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą. 

XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 08.07.2022 r. do godziny 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godzinie 12:00 
3.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 
poprzez wskazanie pliku o odszyfrowania. 

4.  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, którego Zamawiający 
dokonuje otwarcia ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym w pkt. 2, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

5.  Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
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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. 
 
XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami oceny ofert : 

a)  Cena (C)– 60%  
b)  Termin usunięcia wady w okresie gwarancji i rękojmi (T) – 20% 
c) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (G)– 20% 
 
Ad. a) Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę brutto wykonania przedmiotu 

zamówienia określonego w niniejszej SWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
maksymalną ilość punktów równą 60 pkt., oferty następne będą oceniane na 
zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

 
 
 C =                                                                                                                   ×100 pkt.×60% 
 

 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń 
matematycznych. 

 
Ad. b)  Termin usunięcia wady w okresie gwarancji i rękojmi – – w niniejszym 
kryterium można zdobyć maksymalnie 20 pkt. Oceniany będzie okres skrócenia czasu 
usunięcia wady  w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawcy w treści formularza 
ofertowego wskazują termin usunięcia wady w okresie gwarancji i rękojmi jakości. 
Zamawiający obliczy ilość dni, o jakie został skrócony termin usunięcia wad w okresie 
gwarancji i rękojmi jakości (liczony od dnia zgłoszenia) i przyzna punkty według 
następującego wzoru: 

 
 
 T =                                                                                                                          ×100 pkt.×20% 
 
 

 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia terminu usunięcia wady  w okresie 
trwania gwarancji  i rękojmi  w dniach roboczych. Jednak termin usunięcia wady w 
trakcie trwania gwarancji i rękojmi   nie może być dłuższy niż 9 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia. W przypadku zaoferowania terminu usunięcia wady w trakcie 
trwania gwarancji i rękojmi  krótszego niż 3 dni robocze  od daty zgłoszenia, 
Zamawiający do wyliczenia punktów w niniejszym kryterium przyjmie termin 

Najkrótszy zaoferowany termin usunięcia wady w okresie gwarancji i 

rękojmi 

 

Termin usunięcia wady w okresie gwarancji i rękojmi 

najniższa cena ofertowa 

cena oferowana w ofercie badanej 
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usunięcia wady w trakcie trwania gwarancji i rękojmi 3 dni robocze., w przypadku 
terminu dłuższego niż 9 dni roboczych nastąpi odrzucenie oferty.  

 
Ad.c) Okres gwarancji  – w niniejszym kryterium można zdobyć maksymalnie 20 pkt. 

Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Wykonawcy w treści formularza ofertowego wskazują okres 
gwarancji. Zamawiający obliczy i przyzna punkty według następującego wzoru:  

 
 
G =                                                                                                                           ×100 pkt.×20% 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia okresu gwarancji w miesiącach. Okres 
gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. W przypadku terminu krótszego niż 24 miesięcy nastąpi odrzucenie 
oferty. W przypadku podania terminu dłuższego niż 36 miesięcy oferta otrzyma ilość 
punktów jak za okres o długości 36 miesięcy. 
 
Końcowa liczba otrzymanych punktów będzie suma punktów otrzymanych przez 
ofertę zgodnie ze wzorem: 
Suma punktów =C + T + G 

 
 
2.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
 
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

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

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 
zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ; 

4. 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 kopii umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców1. 

                                                 
 

okres gwarancji w ofercie ocenianej 

najdłuższy proponowany okres gwarancji 
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5. 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. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach określonych we 
wzorze 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 11 do SWZ  . 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we 
Wzorze Umowy. 

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

 
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze 
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe 
w przepisach art. 579-590 PZP. 

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; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 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. 
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania 
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja 
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od 
dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
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wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. 
(a). 

6.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 31.4. i 31.5 SWZ wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.  

8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom 
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.). 

XXIV. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1.  Sprawy nie ujęte w niniejszej SWZ regulują przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych. 
2.  E-faktury. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę 
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa 
w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi 
zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. Ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 851-00-13-721, numer NIP 
jednostki nadrzędnej: 851-00-13-721. 

XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 
Załącznik nr 1 Formularz oferty  
Załącznik nr 1.1.                      Formularz cenowy 
Załącznik nr 2 JEDZ 
Załącznik nr 3  Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia  

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 
ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

Załącznik nr 4.1                   Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 
oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
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w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia  

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 Wykaz usług  
Załącznik nr 8 Wykaz osób 
Załącznik nr 9        Oświadczenie dotyczące aktualności danych zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP 
Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami  
Załącznik nr 11 Wzór umowy  
 


