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Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek 

Znak postępowania: SCK.226.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na dostawę sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do 
realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 

 

 

zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – 
Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach 
projektu systemowego  pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia 
oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności 

realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie 
lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 
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I. DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający. 

Nazwa Zamawiającego: Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek 

Adres Zamawiającego: ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec 

Numery telefonów: 48-617-10-29 lub 48-617-02-96 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@sckzamek.pl 

NIP: 7991371533, REGON: 000286545 

Adresy stron internetowych. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - https://miniportal.uzp.gov.pl 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: http://sckzamek.pl/zapytania-ofertowe-i-zamowienia-publiczne/ 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
obowiązującymi dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie 
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) („ustawa Pzp”), w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”), 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

3. W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) („Kodeks cywilny” lub 
„KC”). 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 
dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SWZ, oznaczone jest znakiem: SCK.226.1.2022 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym. 

Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa 
Zamawiającego:  http://sckzamek.pl/zapytania-ofertowe-i-zamowienia-publiczne/ 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jest dostawa sprzętu audio-wizualnego, 
komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych  
i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)  

2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

32232000-8 - Sprzęt wideokonferencyjny, 

32322000-6 - Urządzenia multimedialne. 

3. Zamawiający informuje, że tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub 
produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że 
będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Wszędzie tam gdzie SOPZ wskazywałby w 
odniesieniu do niektórych, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w 
szczególności podana byłaby nazwa własna urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub 
producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy i 
wymagania techniczne, dla których Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, dopuszcza 
urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie wskazane w dokumentach zamówienia 
urządzenia i technologie, w tym pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia i technologie, aby 
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia wskazujący jednocześnie kryteria, o których mowa w art. 99 ust. 6 Pzp, 
które będą stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest 
wskazać urządzenia, a także technologie równoważne przedstawiając sporządzony przez siebie 
wykaz, urządzeń i technologii równoważnych. Wykonawca winien udowodnić w ofercie, że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a zatem Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
dokumenty zawierające informacje niezbędne do wykazania, że zaproponowane przez niego 
materiały oraz urządzenia są równoważne ze wskazanymi w SOPZ np. karty katalogowe, opisy 
itp. Wszelkie urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania  
i standardy w stosunku do, urządzenia i rozwiązania wskazanego, jako przykładowy, tj. muszą 
być co najmniej o parametrach technicznych, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania 
bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż. a także posiadać stosowne dokumenty dopuszczające 
do stosowania, atesty i aprobaty techniczne. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Powodem niedokonania podziału jest 
krótki termin realizacji zamówienia. Przy podziale zamówienia na części trudności  
w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
mogłyby doprowadzić do niemożliwości w zaplanowanym przez Zamawiającego terminie, 
pozwalającym na rozliczenie otrzymanego dofinansowania. Niepowodzenie, niedostarczenie, 
któregokolwiek elementu składającego się na przedmiot zamówienia spowoduje brak 
możliwości zrealizowania celu projektu tj. cyfryzacji Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek 
poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji.  

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

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu od Wykonawców składania 
przedmiotowych środków dowodowych, chyba, że Wykonawca oferuje rozwiązania 
równoważne do opisanych w SOPZ. W takim przypadku Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
proponującego w ofercie rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ złożenia wykazu wykaz 
materiałów oraz urządzeń równoważnych i przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania 
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), mając na względzie opisane 
w rozdziale III pkt. 4 kryteria stosowane w niniejszym postępowaniu w celu oceny 
równoważności. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty zawierające informacje 
niezbędne do wykazania, że zaproponowane przez niego materiały oraz urządzenia są 
równoważne ze wskazanymi w SOPZ,. Brak złożenia wykazu będzie równoznaczny z faktem, że 
Wykonawca nie proponuje w ofercie rozwiązań równoważnych. Wykonawca składa 
przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. Jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe 
są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie 
chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu 
albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych. 

10. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy stanowiący Załącznik 
nr 9 do SWZ. 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się 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 Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Regulację 
zawartą w rozdziale V ust. 9 SWZ (art. 122 ustawy Pzp) stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia.  

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa wina nastąpić w terminie nieprzekraczającym 50 dni od dnia zawarcia umowy, z możliwością 
skrócenia terminu w ramach kryterium wyboru oferty.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej w odniesieniu do posiadanego doświadczenia. W pozostałym zakresie określonym 
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie określa wymagań.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem, polegającym na realizacji w okresie 
ostatnich 3/trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2/dwa zamówienia polegające na dostawie, 
sprzętu audio-wizualnego o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek 
Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie. 

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. 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 podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Użyte wyżej pojęcia „stosowna sytuacja” oraz „odniesienie do konkretnego zamówienia lub jego 

części”, zgodnie z orzecznictwem TS oznacza „prawo do polegania, w przypadku konkretnego 

zamówienia, na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z tymi 

podmiotami powiązań, o ile zostanie wykazane instytucji zamawiającej, że oferent będzie 

w rzeczywistości dysponował zasobami tych podmiotów, które to zasoby są niezbędne do 

wykonania tego zamówienia. (…) korzystanie z tego prawa może być ograniczone w szczególnych 

okolicznościach z uwagi na przedmiot danego zamówienia, a także jego cele. Jest tak 

w szczególności w przypadku, gdy oferent nie może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego 

niezbędnych do wykonania tego zamówienia, co oznacza, że może on powołać się na wskazane 

zdolności wyłącznie wtedy, gdy podmiot trzeci osobiście i bezpośrednio uczestniczy 

w wykonaniu odnośnego zamówienia.” 
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7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, faktycznie będzie dysponował zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ich zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

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

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

11. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach 
złożonych przez Wykonawców. 

12. Podane przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wartości zrealizowanych zamówień w walutach 

innych niż złoty polski (PLN) będą przeliczane na PLN w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący 

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany 

w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu.  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne 
przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, to jest Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: (art. 108 ust. 1 
pkt 1 ustawy Pzp) 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa 
w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
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d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

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

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

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
(art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; (art. 108 ust. 1 pkt 5 
ustawy Pzp) 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 108 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) 
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2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp, to jest 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. Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty 
nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa 
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.  

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

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5 wyżej, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5 wyżej, 
nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

7. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 
wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 
zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy 
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
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VII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH DOKUMENTACH 
I OŚWIADCZENIACH 

 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
jako dokument tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe. 

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI ust. 1 i ust. 2 oraz w rozdziale V ust. 2 SWZ. 
Oświadczenie to stanowić będzie dowód, potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym 
mowa w pkt 1), musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także „Oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym 
mowa w pkt 1), podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć 
do oferty „Oświadczenie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – 
jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia polegają na zdolnościach 
tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – 
jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia polegają na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ). 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno 
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
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b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 
zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób 
i w jakim okresie będzie ono wykonywane.  

2. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą. 

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru.  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo 
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego 
odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie. 

3. Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia.  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu dostaw 
wykonanych, 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 2 
niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ); 

Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług 
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a), dotyczy 
dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  
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2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:  

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:  

i. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp  

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; 

iii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; 

iv. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

v. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ). 

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 7 do SWZ); 

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

4. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

1) Wykonawca zagraniczny zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa 
w ust. 4 pkt 2) lit. c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator 
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub 
w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

3) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), powinny być odpowiednio 
wystawione lub złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

5. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów innych niż Wykonawca. 

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia podmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. a i lit. c, dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia z postępowania. 

2) Do podmiotów udostępniających zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają odpowiednie zastosowanie wymagania 
zawarte w ust. 5. 

W odniesieniu do podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych. 

6. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

1) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym 
niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3) Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie 
mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże 
w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu dane umożliwiające dostęp do tych środków dowodowych. W takim 
przypadku Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe.  

4) Jeżeli pobrane przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 3), podmiotowe środki dowodowe 
będą sporządzone w innym języku niż język polski, Zamawiający będzie żądał od 
Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta 
z posiadanych środków dowodowych, o ile są one prawidłowe i aktualne. 

7. Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. 

1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych 
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dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub 
zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie 
lub poprawienie lub  

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

  Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa wyżej, 
aktualne na dzień ich złożenia.  

2) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 
składanych w postępowaniu. 

3) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści, w tym opisu kolumn i wierszy. 

9. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 

O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,  
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, 
o ile jej treść jest udokumentowana. 

3. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 
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4. 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  oraz poczty elektronicznej: sekretariat@sckzamek.pl 

5. 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”. 

6. 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). 

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

8. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx. 

9. 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.  

10. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 

11. Wykonawca składa ofertę, 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 ofert Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  
z postępowaniem. 

12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
13. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 
14. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
Uwaga !!! Dokument oferty oraz oświadczenia  i dokumenty składane wraz z ofertą należy 
podpisać podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jeszcze 
przed zaszyfrowaniem i przesłaniem za pośrednictwem miniportalu.  

15. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), 
Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 

16. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
17. 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. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@sckzamek.pl
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18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

19. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta  
i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza: „Formularza do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.  

21. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
e-mail: sekretariat@sckzamek.pl 

22. 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 w ust. 4 adres 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). 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp). 

 

IX. ZASADY SPORZADZANIA I FORMA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH SKŁADANYCH 
W POSTĘPOWANIU. 

 

1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 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 2021 r. poz. 670, ze zm.), z uwzględnieniem rodzaju 
przekazywanych danych. 

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, 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 

mailto:sekretariat@sckzamek.pl
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wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez 
Zamawiającego w rozdziale VI SWZ. 

3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ. 

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, ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, zostały 
wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca (dalej 
„upoważnione podmioty”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

6. W przypadku gdy podmiotowe 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, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 6, dokonuje w przypadku:  

1) 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;  

2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz. 

9. Przez cyfrowe odwzorowanie 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. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
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wykonają poszczególni Wykonawcy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
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, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 11, dokonuje w przypadku:  

1) 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;  

2) oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, lub 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz.  

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Powyższe zasady wynikają z treści rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny 
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp). 

 

X. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.  
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4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 
w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert.  

5. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.  

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

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

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

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

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

11. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 
została udostępniona SWZ.  

12. Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieści w ogłoszeniu 
o zmianie ogłoszenia.  

13. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

14. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

15. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach 
formalnych i merytorycznych: 

–  

16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp pozwalają na komunikację ustną 
jedynie w odniesieniu do informacji nieistotnych dla prowadzonego postępowania. A zatem 
niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ (zarówno 
z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami). 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
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1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 11.03.2022 r., jednak 
nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formie elektronicznej) lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą 
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.  

5. Oferta musi być złożona w oryginale. 

6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór 
formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ). Integralną część oferty stanowi wykaz 
oferowanego sprzętu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 1a do SWZ). 

7. Wraz z ofertą musi zostać złożone Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ). 

8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:  

1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SWZ), 

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 
pkt 2) niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do 
SWZ), 
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3) odpis lub informację 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, 

4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, 

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

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

10. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, 
w tym oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów oraz 
pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale IX SWZ. 

11. Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią 
formularza oferty, z podaniem ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

13. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) 
zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji oraz zostać 
złożony wraz z ofertą. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie 
z pełnomocnikiem. 

14. Oferta musi być czytelna.  

15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 

1) Wykonawca powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych 
informacji, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca powinien jednocześnie 
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1913). Wykonawca powinien zatem wykazać, iż 
zastrzeżone informacje, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 
informacji albo nie są łatwo dostępne i są to informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
oraz że uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

2) Powyższe informacje powinny zostać złożone w osobnym odpowiednio oznaczonym, jako 
tajemnica przedsiębiorstwa, pliku. 
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3) Powyższe zasady mają również zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach lub dokumentach oraz ich 
wyjaśnieniach lub uzupełnieniach, składanych przez Wykonawcę w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz 
wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić najpóźniej 
wraz z ich przekazaniem przez Wykonawcę. 

16. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

17. Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert - wprowadzić zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty.  

18. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie 
ofertę.  

19. Zamawiający odrzuci ofertę gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ustawy Pzp. 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą należy 
złożyć w sposób opisany w rozdziale VIII niniejszej SWZ (komunikacja), za pośrednictwem 
formularza oferty, uzupełnienia, wycofania oferty dostępnego na Platformie, w terminie do dnia 
09.02.2022 r. do godziny  10:00 

2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu na Platformę, a nie czas 
rozpoczęcia jej wprowadzania na Platformę. Zaleca się, aby rozpocząć składanie oferty 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
lub nieterminowe złożenie oferty. 

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty wraz 
z oświadczeniami i dokumentami składanymi warz z ofertą, jest Platforma. 

4. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną odrzucone. 

5. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert – tj. w dniu 09.02.2022 r. 
godz. 11:00. 

6. Otwarcie ofert jest niejawne i następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na Platformie. 

7. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie oraz stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie oraz stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie oraz stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty brutto powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyka 
wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do 
czasu jej złożenia, w tym  koszty opakowania, transportu, koszty ubezpieczenia towaru na czas 
dostawy do Zamawiającego, koszty rozładunku towaru, koszty ewentualnych należności 
celnych, opłaty skarbowe, koszty instalacji, koszty uruchomienia, koszty instruktażu, koszty 
gwarancji zgodnie z zasadami określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym 
z uwzględnieniem oraz wszelkie inne koszty poza wymienionym a wynikające z treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) i słownie, wg formularza oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik 
nr 1 do SWZ). 

3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty. 

4. Zamawiający informuje, że poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy 
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W takiej ofercie Wykonawca ma obowiązek: (1) poinformowania Zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
(2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; (3) wskazania wartości towaru lub usługi 
objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; (4) wskazania stawki 
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy stanowi załącznik 
nr 9 do SWZ). 
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XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w SWZ. 

2. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty złożone przez Wykonawców niepodlegających 
wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu, których oferty nie zostały 
odrzucone. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w następujących kryteriach oceny ofert: 

• Cena – waga kryterium - 60% 

• Przedłużenie terminu gwarancji – waga kryterium – 20% 

• Skrócenie terminu  wykonania zamówienia – waga kryterium – 20 %  

4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 

1) Zasady oceny ofert w kryterium „Cena” (C). 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania  punktów wynosi 60. 

Zamawiający wymaga aby cena oferty brutto została wyliczona do dwóch miejsc po przecinku i 
obejmowała wszystkie koszty realizacji zamówienia,  podatki, cła i inne opłaty ponoszone z tytułu 
realizacji umowy, koszty dostawy itp. 

Zamawiający przyzna punktu w niniejszym kryterium oceny ofert biorąc pod uwagę zaoferowane 
przez Wykonawców ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

Punkty zostaną przyznane w podany poniżej sposób: 

 
            Najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert 
(C) = ----------------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 60% 
                                       Cena oferty badanej 

 

 

2) Zasady oceny ofert w kryterium „Przedłużenie terminu gwarancji” (G). 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 20. 

Zamawiający zgodnie z SOPZ wymaga co najmniej 24 miesiące gwarancji producenta i 24 
miesiące gwarancji dostawcy na dostarczony sprzęt liczone od dnia podpisania protokołu 
odbioru przez Zmawiającego.  

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za deklarację wydłużenia czasu 
gwarancji dostawcy (Wykonawcy) niezależnej od gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu. 
Punkty zostaną przyznane w podany poniżej sposób: 

(G) = 0 pkt – w przypadku 24 miesięcy gwarancji dostawcy na dostarczony sprzęt liczone od dnia 
podpisania protokołu odbioru przez Zmawiającego, 
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(G) = 10 pkt – w przypadku 30 miesięcy gwarancji dostawcy na dostarczony sprzęt liczone od 
dnia podpisania protokołu odbioru przez Zmawiającego, 

(G) = 20 pkt – w przypadku 36 miesięcy gwarancji dostawcy na dostarczony sprzęt liczone od 
dnia podpisania protokołu odbioru przez Zmawiającego.  

3) Zasady oceny ofert w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” (T). 
Zamawiający zgodnie z SWZ wymaga  wykonania zamówienia w terminie 50 dni liczone od dnia 
zawarcia umowy.  
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za deklarację skrócenia 
terminu wykonania zamówienia. Punkty zostaną przyznane w podany poniżej sposób: 
(T) = 0 pkt – w przypadku  zaoferowania  wykonania zamówienia w terminie 
nieprzekraczającym 50 dni od dnia zawarcia umowy, 
(T) = 10 pkt – w przypadku  zaoferowania  wykonania zamówienia w terminie 
nieprzekraczającym 45 dni od dnia zawarcia umowy, 
(T) = 20 pkt – w przypadku  zaoferowania  wykonania zamówienia w terminie 
nieprzekraczającym 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

5. Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających 
ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w opisanych powyżej 
kryteriach oceny ofert tj.  

Łączna liczba punktów = C+G+T, gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”, 

G – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w  kryterium „Przedłużenie terminu gwarancji”  

T – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w  kryterium „Skrócenie terminu  wykonania 
zamówienia”.  

6. Oferta, która spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ wymagania oraz uzyska łącznie 
największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego 
z podanych kryteriów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty 
otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę  

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 253 ustawy Pzp, Zamawiający 
przekaże informacje równocześnie wszystkim Wykonawcom oraz opublikuje je na Portalu oraz 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
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2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. 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. 

4. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, 
w celu zawarcia umowy (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) należą: 

1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów 
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii 
pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów 
z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie 
pełnomocnictwo; 

2) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy 
Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie.  

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uwaga! Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. 
Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek 
cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy 
podpiszą ofertę. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 
„zabezpieczeniem” w wysokości 3 % całkowitej ceny brutto oferty. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej zawarciem. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 



 

26 
 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 4. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy – dostawa sprzętu audio-wizualnego….”. 

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

9. W przypadku wyboru gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub 
gwarancji, wskazanie gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) 
wraz z ich siedzibami, 

2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało 
   lub gwarancja, 

3) wskazanie sumy poręczenia lub gwarancji, 

4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 

5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na 
pisemne żądanie Zamawiającego kwoty w wysokości wskazanej w żądaniu, do pełnej kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza.  

11. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego.  

12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, wg zasad określonych w art. 453 ustawy Pzp, tj.: 

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane, 

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia 
terminu wykonania umowy. 

 

XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
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1. Postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.  

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tym projektem umowy. Umowa zostanie 
zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w SWZ. 

3. Zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania dopuszczalne są w okolicznościach 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w projekcie umowy. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej 
ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 
odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 
majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną 
lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres 
tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego 
osobowości prawnej, lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również 
pracownik tej jednostki. 

6. 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. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
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pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

9. 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. 

10. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe przedstawienie 
zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych 
i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 
okoliczności. 

11. Odwołanie wnosi się:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.  

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

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 - 
578 ustawy Pzp. 

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych). 

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

16. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały 
w art. 579 - 590 ustawy Pzp. 

 

XXII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 



 

29 
 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek (ul. 
Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, telefon kontaktowy: 48 617 10 29). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych Pauliną Bojanowską pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr DR-3060-1/2021 
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków 
ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia 
umowy z wybranym wykonawcą. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

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

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

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

8. Posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

mailto:inspektor@cbi24.pl
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3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

10. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 
informuje, że: 

1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych 
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 

2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa 
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 

3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 

4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz 
jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp) 

5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp) 

6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 
2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 
ust. 2 ustawy Pzp). 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

 

Załącznik nr 1  Wzór Formularza oferty wraz z załącznikiem 1a wykazem oferowanego sprzętu; 

Załącznik nr 2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 3  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu; 



 

31 
 

Załącznik nr 4  Oświadczenie które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; 

Załącznik nr 5  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania wykonawcy do 
dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia; 

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych dostaw; 

Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu 
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 9  Projekt umowy. 

 

 

 

Zatwierdził  

Małgorzata Bernatek – Dyrektor SCK-Zamek 

Szydłowiec, dnia 26.02.2022 r. 


