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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

1. Dane Zamawiającego: 

Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, kod pocztowy : 00-661 Warszawa, NIP: 5250005834; 

REGON: 000001554. 

Strona internetowa Zamawiającego: https://www.pw.edu.pl/. 

2. Jednostka organizacyjna Zamawiającego obsługująca postępowanie:  

Politechnika Warszawska Wydział Fizyki 

ul.Koszykowa75 

00-662 Warszawa. 

Godziny urzędowania: od 08:00 do16:00 (czasu urzędowego obowiązującego na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej) w dni robocze (dni robocze - to dni inne niż: dni ustawowo wolne od pracy 

oraz dni ustanowione przez Zamawiającego jako dni wolne od pracy). 

 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ). 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem referencyjnym: 

POSTĘPOWANIE NUMER WF/10/ZP/2022 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania 

się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  

4. Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA). 

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia zgodnie z art. 442 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące zaliczek 

opisane zostały w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących załącznik 

nr 2 do SWZ. 

https://www.pw.edu.pl/
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6. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, który zostanie powierzony 

podwykonawcy oraz firmy podwykonawcy, jeżeli jest już znany. W takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do 

SWZ czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i w jakim zakresie, z 

zastrzeżeniem, że brak wskazania zakresu będzie równoważne z samodzielnym wykonaniem 

zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Niniejsze postępowanie prowadzi się przy użyciu Platformy zakupowej PW:  

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu 

8. Źródło finansowania: RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Mazowiecka 

platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i 

magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych”, nr 

projektu/umowy: RPMA.01.01.00-14-e214/20 z dnia 29.12.2020 r. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury do laboratorium  technologii 

materiałowych i sensorycznych dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej 

3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ 

4. Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. 

5. Miejsce dostawy/realizacji zamówienia:  

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, 

ul. Koszykowa 75, 00-6662  

Warszawa 

6. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Pzp, 

posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku 

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu


 

 

5 

Zamówień (CPV): 38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia 

do zdalnego sterowania 

Kod CPV Nazwa 

38000000-5 

38540000-2 

Układ do nanoszenia warstw z wykorzystaniem 

wiązki elektronów 

38000000-5 

38540000-2 

Napylarka warstw metalicznych i 

półprzewodnikowych 

38000000-5 

38540000-2 

Reaktor ALD 

38000000-5 

38540000-2 

Układ do kąpieli chemicznej 

38000000-5 

38540000-2 

Układ do ultradźwiękowego czyszczenia podłoży 

 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następującym zakresie: 

i. Część 1 – Układ do nanoszenia warstw z wykorzystaniem wiązki elektronów 

ii. Część 2 – Napylarka warstw metalicznych i półprzewodnikowych 

iii. Cześć 3 – Reaktor ALD 

iv. Część 4 – Układ do kąpieli chemicznej 

v. Część 5 - Układ do ultradźwiękowego czyszczenia podłoży 
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8. Pozostałe wymagania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 

1) Informacja o ofertach częściowych: Zamówienie podzielone jest na 5 części: część 1; 

część 2; część 3; część 4; część 5. Oferty mogą obejmować całość lub część 

zamówienia. Maksymalna liczba części na jaką można złożyć ofertę – 5. Wykonawca 

może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy lub cztery lub pięć części zamówienia. 

Do każdej części zamówienia jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, 

która uzyska największą liczbę punktów za kryteria wyboru oferty 

najkorzystniejszej.  

2) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

3) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej (zarówno fakultatywnej jak i obligatoryjnej) lub sprawdzenia przez niego 

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

2 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

6) Zamawiający stosowanie do treści art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do umowy na zasadach określonych w projektowanych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy 

zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest 

częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie 

bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy 

zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach 

technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 

nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych 

produktów lub instalacji. 
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8) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty o którym mowa w art. 93 ustawy 

Pzp. 

9. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:  

1) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazanie przez 

zamawiającego wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 

2) [Nie dotyczy] Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w 8.1. będą w 

okresie realizacji zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1040, 1043 i 1495). 

3) [Nie dotyczy] Zasady zatrudnienia osób na umowę o pracę, sposób dokumentowania 

tego warunku i kary wynikające z niedopełnienia warunku zostały określone w 

projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

10. Wymagania, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp  

1) Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już 

znani. W przypadku braku takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie. 

2) Wykonawca, który wskaże w ofercie podwykonawców, w przypadku uznania jego 

oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy 

przedłożyć dokument - umowy z podwykonawcami na realizację powierzonego im do 

wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu dostaw. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie: 

1) Dla części 1: do  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2) Dla części 2: do  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

3) Dla części 3: do  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

4) Dla części 4: do  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

5) Dla części 5: do  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1) Posiadają zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

[Zamawiający nie precyzuje warunku uczestnictwa w tym zakresie], 

2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wskazuje warunku, 

3) Posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową 

Zamawiający stawia następujące warunki doświadczenia: 

− Dla części 1: Wymaga się, aby Wykonawcy potwierdzili, że zrealizowali w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (i) co najmniej dwa 

zamówienia o podobnym charakterze (tzn. dostawy aparatury do ewaporacji 

termicznej) i wartości brutto (każde zamówienie) nie mniejszej niż 80% wartości 

brutto składanej oferty; 

− Dla części 2: Wymaga się, aby Wykonawcy potwierdzili, że zrealizowali w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (i) co najmniej dwa 

zamówienia o podobnym charakterze (tzn. dostawa dostawy systemów do 

sputteringu magnetronowego) i wartości brutto (każde zamówienie) nie mniejszej 

niż 80% wartości brutto składanej oferty; 

− Dla części 3: Wymaga się, aby Wykonawcy potwierdzili, że zrealizowali w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (i) co najmniej dwa 

zamówienia o podobnym charakterze (tzn. dostawa systemów ALD) i wartości 

brutto (każde zamówienie) nie mniejszej niż 80% wartości brutto składanej 

oferty; 

− Dla części 4: Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie tej części;  

− Dla części 5: Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie tej części; 

4) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wymaga się, aby Wykonawcy posiadali aktualne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota składanej 

oferty dla każdej z części. 

2. Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi wg formuły 

spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. 

3. Zgodnie z art. 116 ust.2 ustawy Pzp 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. 

4. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: 

1) Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu 

spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunków udziału w postępowaniu. 
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2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, 

jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.  

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji  dostaw, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie  

dostaw zobowiązany jest podać jedynie te  dostawy w których wykonaniu wykonawca 

ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

5. Udostępnianie zasobów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
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udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

i. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

ii. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia;  

iii. 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.  

5) Zamawiający ocenia, 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, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, 

jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  
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7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

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.  

8) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

6. Zastosowanie procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji 

podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o 

obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w:  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp . 

8. Zamawiający przewiduje także fakultatywne podstawy wykluczenia o których mowa w 

art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp 

9. Stosowanie do art. 110 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez 

Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego z 

zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę oraz inne 

podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 

wskazanych w art. 7.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w 

art. 5k ust. 1 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 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
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środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zgodnie z którym zakazuje się udzielania 

lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem 

(…) na rzecz lub z udziałem:  

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji;  

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności; bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 10.1; 

3)  lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu 

lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 10.1 lub 10.2, 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. 
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VI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonym 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 L 3 z 06.01.2016, str. 16). Zamawiający udostępni 

Wykonawcy JEDZ celem wypełnienia. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego 

dla niniejszego postępowania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. JEDZ stanowi dowód 

potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

odpowiednio na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

2. Wykonawca na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania wypełnia 

JEDZ w części I, część II, część III. 

3. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawcy 

w postępowaniu wypełnia JEDZ w części IV JEDZ „Kryteria kwalifikacji”. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.), 

także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia 

ESPD dostępnego pod link: https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub 

oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu 

elektronicznego.  
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7. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie 

stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

8. 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. 

9. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 

dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych 

potwierdzających, brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek 

wskazanych w Rozdziale V SWZ, w postaci: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jej złożeniem w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 

pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 

tytułem środka karnego, 

2) 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, ofertę częściową, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

Zamawiający zaleca sporządzenie na oświadczeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1b do Formularza oferty. 

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków 
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lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności – załącznik Wykonawcy 

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; załącznik Wykonawcy 

5) 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. - załącznik Wykonawcy 

6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 9 pkt a sporządzony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w VII ust. 9 pkt a lub gdy dokumenty te nie 

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 

ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 

miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?unitId=art(109)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(108)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

jego złożeniem. 

8) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w: 

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

ii. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

iii. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

iv. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

v. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków 

dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170), 

vi. art. 109 ust. 1 pkt  5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp,  

Zaleca się sporządzenie oświadczenia na załączniku nr 1a do Formularza Oferty. 

9) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5 K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 

ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego, składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

1f do Formularza oferty, 
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10. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 

dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, 

iż Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa, o których mowa w V SWZ, w postaci: 

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną, o której mowa w (V.1.d ) SWZ, 

2) wykazu  dostaw o których mowa w (V.1.c) SWZ. 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te  dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego  dostawy  zostały wykonane. Jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli 

Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie  dostaw  

zobowiązany jest podać jedynie te dostawy  w których wykonaniu Wykonawca ten 

bezpośrednio uczestniczył. – załącznik nr 1e do Formularza oferty 

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

4) 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. 
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VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych : 

1. Wykonawca wraz z ofertą składa niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe: 

a. Dokument potwierdzający, że producent sprzętu posiada wdrożony system zarządzania 

jakością ISO 9001 (certyfikat ISO 9001) lub normę równoważną – dopuszcza się wydruk ze 

strony internetowej – załącznik Wykonawcy 

b. Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi 

oznakowania CE – deklaracja zgodności CE – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej – 

załącznik Wykonawcy 

c. dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada wdrożony system jakości ISO 9001 

(certyfikat ISO 9001) lub normę równoważną na świadczenie usług serwisowych oraz 

dokument potwierdzający, że serwis realizowany będzie przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) - 

załącznik Wykonawcy 

d. Oświadczenie dotyczące gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego zgodnie z zapisami w 

opisie przedmiotu zamówienia – załącznik Wykonawcy 

e. Opis techniczny oferowanych urządzeń wraz z karta katalogową potwierdzający spełnienie 

wymagań opisanych w OPZ – załącznik Wykonawcy 

 

2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.   

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny 

ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu 

albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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VIII. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami : 

1. Osobami po stronie Zamawiającego uprawnionymi do komunikowania się  z Wykonawcami 

są: dr inż. Urszula Laudyn i Karolina Pierchała w sprawach związanych z przygotowaniem 

i podpisaniem umowy po rozstrzygnięciu postępowania Karolina Pierchała od poniedziałku 

do piątku, w godz. od 8:00-16:00.   

   

IX. Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych : 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

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

i wniosków) 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu. Jeśli w SWZ nie 

wskazano inaczej to komunikacja w postępowaniu w szczególności składania dokumentów, 

oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie udziału w postępowaniu oraz 

ofert), zawiadomień, zapytań oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.   

2. Niniejszy rozdział X nie dotyczy składania ofert i wniosków, gdyż wiadomości nie są 

szyfrowane. 

3. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości 

plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub 

spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej 

sumarycznej wielkości 500 MB. 

4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający 

może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji 

określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert. 

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako 

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
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załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6. Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email 

dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne 

(komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją. 

7. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z ust. 6 

jest zaobserwowanie postępowania przez wykonawcę (poprzez zaznaczenie gwiazdki), 

złożenie oferty/wniosku lub wystosowanie wiadomości do zamawiającego przez wykonawcę 

w obrębie postępowania. 

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie 

informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

9. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 

informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się 

komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego 
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XI. Sposób składania ofert 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl, chyba że w specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej. 

2. Zamawiający w zakresie pytań: 

1) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia 

Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl. 

2) merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w SWZ. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie 

platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej Instrukcji. 

4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu określone 

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce 

„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 

niezgodny z Instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu, w 

szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 

upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 

do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ 

nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 

wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 

8) przy maksymalnej wielkości 150 MB. 

6. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

„Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
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jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7zip. Wśród formatów powszechnych a NIE 

występujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty 

złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby 

zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 

platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. 

aktualnej przeglądarki, itp.   

8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je 

na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (patrz instrukcja) 

9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie 

poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że 

oferta została złożona 

10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularzu składania oferty lub wniosku 

dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ nie zaznaczył inaczej wszelkie 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty 

przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

12. Zgodnie z § 4. ust 1. 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 wymaga się, aby 

dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 
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13. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ lub zaproszeniu do składania ofert 

dokumenty - w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, przedmiotowe środki 

dowodowe w postaci elektronicznej. 

14. Po wypełnieniu Formularzu składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.  

15. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W 

procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na 

platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na 

dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) 

oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub 

wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

16. W związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów 

(skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem podpisanie każdego 

załączanego pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za 

pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. 

18. Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. 

Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, 

jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. 

19. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert 

 

 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie bądź jedną lub więcej części 

zamówienia 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i 

podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę 

kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - 
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podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty 

takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe 

Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl. Podpisy kwalifikowane 

wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 

„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 

(UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej liczby plików tj. podpisanych plików z danymi oraz plików XAdES 

4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 

Reprezentacja, o której mowa w zdaniu poprzednim musi wynikać z przedłożonego przez 

Wykonawcę odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz pełnomocnictwa załączonego do 

oferty. 

5. Oferta elektroniczna musi zawierać: 

1) wypełniony Formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1 do SWZ 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ) - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ i 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym; W przypadku wykonawców 

występujących wspólnie oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców w zakresie 

w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia. 

3) Wadium (jeśli składane w formie niepieniężnej) 

http://www.nccert.pl/
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4) Przedmiotowe środki dowodowe 

oraz - jeżeli dotyczy: 

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

(w oryginale tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez mocodawcę lub notariusza); 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w oryginale tj. w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub 

notariusza); 

7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące udostępnienia zasobów 

Załącznik nr  1c do Formularza oferty Oświadczenie Wykonawcy składane na 

podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby 

8) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w formie jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w zakresie w jakim wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia 

9) Załącznik nr 1d do Formularza oferty Oświadczenie Wykonawcy składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Oświadczenie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty, w tym dokumenty, o 

których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 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 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 
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lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy 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, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

może dokonać notariusz lub 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) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

8. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

dokonuje się w przypadku: 

9.1 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; 
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9.2 przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania 

podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

9.3 pełnomocnictwa - mocodawca. 

17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 

ustawy Pzp.  

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

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

19. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 ze zm.)” przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 

się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, które 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 dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zamawiający ze swojej strony 

ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób 

przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosownie do 

brzmienia art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do 

treści z Załącznikiem 1 do SWZ. 

2. Wykonawca powinien podać, w Formularzu oferty, cenę netto i brutto z uwzględnieniem 

ilości i zastosowaniem aktualnej stawki VAT. 

3. Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia (wraz 

z rozładunkiem i instalacją u Zamawiającego oraz szkoleniem) 

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające 

wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające 

z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącej  Załącznik nr 2 do 

SWZ. 

5. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

6. 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. poz. 1520 oraz z 2020 r.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. 

7. W ofercie, o której mowa w pkt 6, Wykonawca ma obowiązek: 

− poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

− wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

− wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

− wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?cm=DOCUMENT
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8. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

4) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.c, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

(czyli od dnia 27.01.2023 r. do dnia 26.04.2023 r.), 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 oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta 

zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania 

ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, 

następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości. 

1) Dla części 1: 25 000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), nie większej jak 

3% wartości zamówienia o którym mowa w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp 

2) Dla części 2: 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), nie większej jak 3% 

wartości zamówienia o którym mowa w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp 
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3) Dla części 3: 50 000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), nie większej jak 3% 

wartości zamówienia o którym mowa w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp 

4) Dla części 4 i 5 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą  

6. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) Pieniądzu 

2) Gwarancjach bankowych 

3) Gwaranacjach ubezpieczeniowych 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 okt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2020r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310, 836 i 1572) 

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa nr 

81124010531111000005005664.  

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku 

bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek 

bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem 

godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. 
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8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia jednej z okoliczności: 

1)  upływu terminu związania ofertą;  

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 

zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin 

do jego wniesienia. 

11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

zwraca wadium Wykonawcy  

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 

2) którego oferta została odrzucona; 

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza; 

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte 

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

12. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą 

wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa 

w dziale IX ustawy Pzp.  

13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę  

14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 
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15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt2–4 ustawy Pzp, 

występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust.2 lub art. 128 

ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 

środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

i. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie 

ii. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

iii. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
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XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu w myśl Ustawy na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania  do dnia 27.01.2023 .do godz. 10:00  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 27.01.2023r o godz. 11:00   Otwarcie ofert nastąpi poprzez 

użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na 

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu 

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

6. Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.   

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 

,,Komunikaty” . 

8. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa. Dopuszcza się powołanie przez Zamawiającego 

zewnętrznych ekspertów do udziału w ocenie ofert. 

9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanej określonych 

w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
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10. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenie przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich oferty. 

11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażącą niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażącą niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

 

 

XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i które nie podlegają odrzuceniu zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z 

poniższymi kryteriami. 

2. Punktacja przyznana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt.). 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny. 

5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie 

poniższych kryteriów:   
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Dla części 1: Dostawa aparatury do nanoszenia warstw z wykorzystaniem wiązki elektronów 

 

Nazwa kryterium Waga Możliwa do uzyskania 

liczba punktów 

Cena 60% 60 pkt. 

Czas gwarancji 10% 10 pkt. 

Wsparcie po szkoleniowe 10% 10 pkt 

Dodatkowy zestaw startowy 20% 20 pkt 

 

W kryterium „Cena”, ocenie podlega cena brutto oferty za realizację całego zamówienia 

określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg następującego wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60 pkt 
Cb 

C – liczba punktów badanej oferty uzyskana w kryterium „Cena”; 

Cmin - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej 

 

W kryterium „Gwarancja” ocenie podlega zadeklarowany czas świadczenia usług gwarancyjnych 

opisanych w załączniku nr 4 do SW: Opis przedmiotu zamówienia.  

Oferta z czasem gwarancji 12 miesiące otrzyma 0 punktów. Za każde dodatkowe 12 miesięcy 

gwarancji doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „czas 

gwarancji” to 10 punktów.  

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „czas gwarancji” lub podanie go w wymiarze 

krótszym niż 12 miesięcy, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona 

jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

W kryterium „Wsparcie po szkoleniowe” ocenie podlega czas świadczenia wsparcia po 

przeprowadzonym szkoleniu opisany w załączniku nr 4 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia. Oferta 

z czasem wsparcia po szkoleniowym w wymiarze 3 miesięcy otrzyma 0 punktów. Za każde 

dodatkowe 3 miesiące doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium 

„wsparcie po szkoleniowe” to 10 punktów.  
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Nie podanie wartości wymaganego kryterium „wsparcie po szkoleniowe” lub podanie go w 

wymiarze krótszym niż 3 miesiące, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 

odrzucona jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

 

W kryterium „dodatkowy zestaw startowy” ocenie podlega zadeklarowana dostawa dodatkowego 

pakietu materiałów umożliwiających przeprowadzenie testów uruchomieniowych, szkoleń 

i rozpoczęcie pracy. W skład zestawu startowego wchodzą przystosowane do pracy z oferowanym 

urządzeniem źródła:  

Au (min. 99.9%) – min. 10g 

Ag (min. 99.9%) – min. 10g 

Pd (min. 99.9%) – min. 10g 

Pt (min. 99.9%) – min. 10g 

Ti (min. 99.9%) – min. 10g 

MgO (min. 99.9%) – min. 10g 

Zestaw uszczelek na okres jednego roku. 

Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje dostawę opisanego dodatkowego pakietu materiałów 

otrzyma 20 punktów. 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Pg +Pw+ Pz 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

Pg - punkty uzyskana w kryterium „gwarancja”, 

Pw – punkty uzyskana w kryterium „wsparcie po szkoleniowe..”, 

Pz – punkty w kryterium „zestaw startowy” 

 

 

Dla części 2: Dostawa napylarki warstw metalicznych i półprzewodnikowych 

 

Nazwa kryterium Waga Możliwa do uzyskania 

liczba punktów 

Cena 60% 60 pkt. 

Czas gwarancji 10% 10 pkt. 

Wsparcie po szkoleniowe 10% 10 pkt 
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Dodatkowy zestaw startowy 20% 20 pkt 

 

W kryterium „Cena”, ocenie podlega cena brutto oferty za realizację całego zamówienia 

określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg następującego wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60 pkt 
Cb 

C – liczba punktów badanej oferty uzyskana w kryterium „Cena”; 

Cmin - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej 

 

W kryterium „Gwarancja” ocenie podlega zadeklarowany czas świadczenia usług gwarancyjnych 

opisanych w załączniku nr 4 do SW: Opis przedmiotu zamówienia.  

Oferta z czasem gwarancji 12 miesiące otrzyma 0 punktów. Za każde dodatkowe 12 miesięcy 

gwarancji doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „czas 

gwarancji” to 10 punktów.  

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „czas gwarancji” lub podanie go w wymiarze 

krótszym niż 12 miesięcy, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona 

jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

W kryterium „Wsparcie po szkoleniowe” ocenie podlega czas świadczenia wsparcia po 

przeprowadzonym szkoleniu opisany w załączniku nr 4 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia. Oferta 

z czasem wsparcia po szkoleniowym w wymiarze 3 miesięcy otrzyma 0 punktów. Za każde 

dodatkowe 3 miesiące doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium 

„wsparcie po szkoleniowe” to 10 punktów.  

 

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „wsparcie po szkoleniowe” lub podanie go w 

wymiarze krótszym niż 3 miesiące, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 

odrzucona jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

 

W kryterium „dodatkowy zestaw startowy” ocenie podlega zadeklarowana dostawa pakietu 

materiałów umożliwiających przeprowadzenie testów uruchomieniowych, szkoleń i rozpoczęcie 

pracy. W skład zestawu startowego wchodzą przystosowane do pracy z oferowanym urządzeniem 

źródła:  
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Target Ni (99.99%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Co (99.95%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Cr (99.95%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Ag (99.99%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Mo (99.95%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Ti (99.9%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target ZnO (99.9%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target ZnO (99.9%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Si (99.9%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target TiO2 (99.99%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Target Al2O3 (99.99%) średnica 76.2mm, grubość 3mm 

Zestaw uszczelek na okres jednego roku 

 

Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje dostawę opisanego pakietu materiałów otrzyma 20 

punktów. 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Pg +Pw+ Pz 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

Pg - punkty uzyskana w kryterium „gwarancja”, 

Pw – punkty uzyskana w kryterium „wsparcie po szkoleniowe..”, 

Pz – punkty w kryterium „zestaw startowy” 

 

 

Dla części 3: Dostawa reaktora ALD 

 

Nazwa kryterium Waga Możliwa do uzyskania 

liczba punktów 

Cena 60% 60 pkt. 

Czas gwarancji 10% 10 pkt. 

Wsparcie po szkoleniowe 10% 10 pkt 

Dodatkowy zestaw startowy 20% 20 pkt 
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W kryterium „Cena”, ocenie podlega cena brutto oferty za realizację całego zamówienia 

określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg następującego wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60 pkt 
Cb 

C – liczba punktów badanej oferty uzyskana w kryterium „Cena”; 

Cmin - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej 

 

W kryterium „Gwarancja” ocenie podlega zadeklarowany czas świadczenia usług gwarancyjnych 

opisanych w załączniku nr 4 do SW: Opis przedmiotu zamówienia.  

Oferta z czasem gwarancji 12 miesiące otrzyma 0 punktów. Za każde dodatkowe 12 miesięcy 

gwarancji doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „czas 

gwarancji” to 10 punktów.  

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „czas gwarancji” lub podanie go w wymiarze 

krótszym niż 12 miesięcy, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona 

jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

W kryterium „Wsparcie po szkoleniowe” ocenie podlega czas świadczenia wsparcia po 

przeprowadzonym szkoleniu opisany w załączniku nr 4 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia. Oferta 

z czasem wsparcia po szkoleniowym w wymiarze 3 miesięcy otrzyma 0 punktów. Za każde 

dodatkowe 3 miesiące doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium 

„wsparcie po szkoleniowe” to 10 punktów.  

 

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „wsparcie po szkoleniowe” lub podanie go w 

wymiarze krótszym niż 3 miesiące, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 

odrzucona jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

 

W kryterium „dodatkowy zestaw startowy” ocenie podlega zadeklarowana dostawa pakietu 

materiałów umożliwiających przeprowadzenie testów uruchomieniowych, szkoleń i rozpoczęcie 

pracy. W skład zestawu startowego wchodzą przystosowane do pracy z oferowanym urządzeniem 

źródła:  

trimethylaluminum ([AlMe3], TMA) min. 98% min. 100ml  

bis(methylcyclopentadienyl)magnesium (Mg(C5H5)2, MgCp2) min 95% min 100ml 
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diethylzinc (DEZn, Zn(C2H5)2) min. 95% min 100ml 

titanium trichloride (TiCl4) min 99.9% min 100ml 

Zestaw filtrów i uszczelek na okres jednego roku 

Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje dostawę opisanego pakietu materiałów otrzyma 20 

punktów. 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Pg +Pw+ Pz 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

Pg - punkty uzyskana w kryterium „gwarancja”, 

Pw – punkty uzyskana w kryterium „wsparcie po szkoleniowe..”, 

Pz – punkty w kryterium „zestaw startowy” 

 

Dla części 4: Dostawa układu do kąpieli chemicznej 

 

Nazwa kryterium Waga Możliwa do uzyskania 

liczba punktów 

Cena 60% 60 pkt. 

Czas gwarancji 20% 20 pkt. 

Czas reakcji serwisu 20% 20 pkt 

 

W kryterium „Cena”, ocenie podlega cena brutto oferty za realizację całego zamówienia 

określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg następującego wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60 pkt 
Cb 

C – liczba punktów badanej oferty uzyskana w kryterium „Cena”; 

Cmin - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej 

 

W kryterium „Gwarancja” ocenie podlega zadeklarowany czas świadczenia usług gwarancyjnych 

opisanych w załączniku nr 4 do SW: Opis przedmiotu zamówienia.  
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Oferta z czasem gwarancji 12 miesięcy otrzyma 0 punktów. Za każde dodatkowe 12 miesięcy 

gwarancji doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „czas 

gwarancji” to 20 punktów.  

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „czas gwarancji” lub podanie go w wymiarze 

krótszym niż 12 miesięcy, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona 

jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

W kryterium „czas reakcji serwisu” ocenie podlega zadeklarowany czas reakcji serwisu od 

momentu zgłoszenia do momentu podjęcia działań przez serwis Oferta z czasem reakcji 72h otrzyma 0 

punktów; oferta z czasem reakcji 48h otrzyma 10 punktów; oferta z czasem reakcji serwisu 24h 

otrzyma 20 punktów;  

 

Nie podanie wartości wymaganego kryterium czas reakcji serwisu lub podanie go w wymiarze 

większym niż 72h, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona jako nie 

odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Pg +Ps 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

Pg - punkty uzyskana w kryterium „gwarancja”, 

Ps – punkty uzyskana w kryterium „czas reakcji serwisu”, 

 

 

Dla części 5: Dostawa układu do ultradźwiękowego czyszczenia podłoży 

 

Nazwa kryterium Waga Możliwa do uzyskania 

liczba punktów 

Cena 60% 60 pkt. 

Czas gwarancji 20% 20 pkt. 

Czas reakcji serwisu 20% 20 pkt 

 



 

 

43 

W kryterium „Cena”, ocenie podlega cena brutto oferty za realizację całego zamówienia 

określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone wg następującego wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60 pkt 
Cb 

C – liczba punktów badanej oferty uzyskana w kryterium „Cena”; 

Cmin - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej 

 

W kryterium „Gwarancja” ocenie podlega zadeklarowany czas świadczenia usług gwarancyjnych 

opisanych w załączniku nr 4 do SW: Opis przedmiotu zamówienia.  

Oferta z czasem gwarancji 12 miesięcy otrzyma 0 punktów. Za każde dodatkowe 12 miesięcy 

gwarancji doliczonych zostaje 5 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „czas 

gwarancji” to 20 punktów.  

Nie podanie wartości wymaganego kryterium „czas gwarancji” lub podanie go w wymiarze 

krótszym niż 12 miesięcy, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona 

jako nie odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

W kryterium „czas reakcji serwisu” ocenie podlega zadeklarowany czas reakcji serwisu od 

momentu zgłoszenia do momentu podjęcia działań przez serwis Oferta z czasem reakcji 72h otrzyma 0 

punktów; oferta z czasem reakcji 48h otrzyma 10 punktów; oferta z czasem reakcji serwisu 24h 

otrzyma 20 punktów;  

 

Nie podanie wartości wymaganego kryterium czas reakcji serwisu lub podanie go w wymiarze 

większym niż 72h, spowoduje, że oferta ta zostanie zgodnie z art. 226 ust. 5 odrzucona jako nie 

odpowiadająca treści warunków zamówienia 

 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + Pg +Ps 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

Pg - punkty uzyskana w kryterium „gwarancja”, 

Ps – punkty uzyskana w kryterium „czas reakcji serwisu”, 
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6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w 

kryterium o najwyższej wadze. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 6, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom zawartym w ustawie Pzp, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o kryteria oceny ofert o których mowa w  XV SWZ. 

2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, Zamawiający określi 

termin i miejsce zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w XVII.3), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał kopii umowy regulującej współpracę 

Wykonawców, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp (o ile dotyczy). 

6. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, w 

której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz 

do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

7. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
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które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

 

 

XVIII. 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 

ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. (art. 505 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp). 

2. Odwołanie przysługuje na:  

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

udzielenie zamówienia lub konkursie, 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 lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 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 (art. 508 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

Pzp).  

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
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zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. elektronicznej (art. 514 ust. 2 ustawy 

Pzp).  

5. Terminy wniesienia odwołania określone są w art. 515 ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b ustawy Pzp. W 

przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej; albo  

2) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny 

sposób niż określony w ppkt. 19.5.1. 

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, w przypadku zamówień których wartość jest równa albo 

przekracza progi unijne. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż wyżej określone w pkt 19.6 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, w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.  

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje  

skarga do sądu.  
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10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy  

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

przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.  

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

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – 

Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XIX. 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” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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), informuję, że:  

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac 

Politechniki 1, 00-661 Warszawa; 

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@pw.edu.pl; 

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

celu związanym z powyższym postępowaniem;  

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy 

Pzp – przepisy o dostępie do informacji publicznej. 

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania 

mającej na celu wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której 

zostanie udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie 

procedury udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i 

wszelkich innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez 

wykonawcę. Powyższe dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: 
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dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, 

podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, 

pracowników itp.  

3. Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, 

których zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie 

wymagań przez wykonawcę. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego postępowania i zawartej umowy w 

wyniku tego postępowania. Ponadto dane te będą archiwizowane zgodnie z 

rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), 

będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.). 

5. 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. 

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

zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do 

art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan: - 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w 

art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby której dane dotyczą wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu;  

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

osobowych* . Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c. na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
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Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:  

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

XX. Postanowienia końcowe. 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 

aktów wykonawczych do niej wydanych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

2. Załączniki do SWZ: 

 

Załącznik nr 1 do SWZ: Formularz oferty; 

Załącznik nr 1a do Formularza oferty:  Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z 

postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka 

zapobiegawczego,  art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 5, 7,8 i 10 ustawy Pzp, 

Załącznik nr 1b do Formularza oferty: Oświadczenie Wykonawcy składane na potwierdzenie 

niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) Oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

[Jeżeli dotyczy] Załącznik 1c do Formularza oferty: Oświadczenie Wykonawcy składane na 

podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 poz. 2019 ze zm.) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

[Jeżeli dotyczy] Załącznik 1d do Formularza oferty: Oświadczenie Wykonawcy składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 poz. 2019 ze zm.) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, 
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Załącznik nr 1e do Formularza oferty: Oświadczenie Wykonawcy składane na potwierdzenie 

spełnienia warunku uczestnictwa, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.): Wykaz zadań 

zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat 

Załącznik nr 1f do Formularza oferty: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5 K Rozporządzenia 833/2014 

oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego 

Załącznik nr 1g do Formularza oferty: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5 K 

Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego,  

Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Załącznik nr 3 do SWZ: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 

Załącznik nr 4 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia 


